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Pereira da Silva Ccnttnentíno••...•., " 282



j2 nmrCE DOS ACToS

P,\GS.

N. 5929 - FAZENDA-Decreto de 17 de março de 1906
Abre ao Mínisterio da Fazenda o credito extraor
dinario de 81 :6~:IO* para as despezas de pessoal e
material, no corrente exercícío, dos postos fiscaes
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N. 594G - JUSTiÇA E NEGOClOS INTERIORES - Decreto
de 26 de março de 1906 - Crea mais uma bri-
gada de infantaria de Guardas Nacionaes na co
marca de caetete, no Estado da Bahia.......... 295

N. 5947 - JUSTiÇA E NEGOClOS I?\TERIORES - Decreto
de 26 de marco de 1906 - Abre ao Ministerio da
Justiça e Negocias Interiores o credito de 75:000$.
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DECRETO N. 5826 - DE 3 DE JANEIRO DE 1906

Abre ao Ministcrio da Guerr-a o credito de 1,156:167$8;')6, eupplc
mental' ao art . 9°, n . 10, da lei n. 1316, de 31 de dezembro
de 1904.

o Presidente da República dos Estados Uni.dos do.Bra~il,
usando da autor-Ização que lhe confere o decreto legislativo
n. 1457, desta data, resolvo abrir ao Ministerio da Guerra
o credito de 1.756:167$856, supplementar ao art. 9D

, n. 10,
,d, lei n. !3i6, de 31 de dezembro de 1904.

l',Rio de Janeh'o, :i dc janetro de 1906, 18° U<1 Republica ,

FRAr\CISCO DE PA'CLA RODRIGUES ALVES.

Francisco de Paula A1'oollo.

DECRETO N. 5827 - DE,3 DE ,JANEIRO DE 1906

Abre ao Ministerio da Marinha o credito de 306:315$716, supple
mental' ás verbas 15a, 260. e 2T1do art. 6° da lei n. 13i6, de 31
de dezenlbro de 1904.

o Presidente dá República dos Estados Unidos do Brazil :
Usando da, autoi-ízacão constante da resolução legislativa

n. 1458, desta data, resolvo abrir ao Ministério da Marinha o
credito de 306:315$716, supplementar as verbas 15!\., 26a e 27!\.
do art. 6(1 da. lei n. l:i16, de 31 de dezembro tio 1004, sendo:
49-:024$402 para medicamentos, lavagens de roupa, etc. ;
117:291~314 para passagens, ajudas de. custo G commissões de

.saque j '50:0008 para fretes, encaixotamentos e seguros j final-
Execut íve - 1':)06
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mente, 30: 000$ para tratamento de ofücíaes e praças fóra ..das
enfer-mar-ias, e outras despezas ; revogadas as disposições em
contrario.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1906, 18° da Republlea.,

F'RANcrsco DE PAULA ROllmGlIES ALVES.

Julio Cezar de NOTO/lha.

DECRETO N. 5828 - DE 3 DI'~ JAl\EIRQ DE 1906

Concede as vantagens c regalias de paquete aos vapores
Gonçalves Dias, Castro Alves e Fagundes Varella, de pro
priedade da Empres a Br az ile ira de Navegação Freitas.

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil ,
attendendo ao que requereu a Empreza Brnzrleu-a de Nave
gn,ção Freitas, devidamente repr-esentada.• decreta:

Artigo unico. São concedidas <l Ernprezn Brazilcira de Na
vegação Freitas as vantagens e rcgalbs de paquetes ];)<11'a os
vapores de sua. propncdadc Gonçalves Dias. Castro Alves C

Facuruies Varella, que fazem viagens regulares entre os portos
da República, sendo observadas us clausulas que a este acom
panham, assignadas pelo Ministro de Estado da Industr-íu,
Viação c Ob1',1..8 Publicas.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1906, 18° da. Republica.

FRANCISCO DE" PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Seve?'ümo :Múller.

Clausulas a que se refere o decreto n . 5828, desta data

A Empreza Braz.ilaira do Navogucão Freitas, propr-íetar-ia
dos vapores Gonçalves Dias. Castro Alves e Fagundes voretlo,
é obrigada a transportar gratujtamonto nos seus vapores as
malas do Correio c seus conductores.tazcndo-as conduzir de terra
1)(1..1'<1 bordo e vice-versa ou cntreccl-as aos agentes do Correio
devidamente autortzados <:1.. recebei-as, fazendo-se o recebimento
o a entrega mediante recibo.

n
A cmpreza transportura. som onus algum para .a União,

qualquer. somma em dinheiro ou. emvalores pertence ntesou
destinados ao 'rnesouro Federal. Os commandantes dos va
pores receberão-os volumes encaixo tados, na forma das mstru-



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 3

cçõcs do 'rhescuro Federal, de 4 de setembro de 1865, sem pro
cederem ;1. contagem 'e conferencia das sommas, assignados
previamente os conhecimentos de embarque, segundo os estylo«
commercíaes.

III

Obriga-se a empresa:
l!l, a dar transporte gratuito as sementes, mudas de

plantas, objectos de hister-ia natur'al , destinados aos jardins
publicas e museus da Rcpublíca ;

2°, a dar ao üovcmo gratuitamente urna, passagem de ré c
outra de prõa em cada viagem ;

3°, a conceder transporte com abntímento de 50 % sobre
os preços ordinários par..)" a força publica ou escolta conduzindo
presos, e com o de ;-;0 %para qualquer outro transporte por
conta do Governo Federal ou dos Estados.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1906.- Lauro Seceriano
Múlle1·.

DECRETO N. 5829 - DE 8 DE JANEIRO Dl'.: 190G

Abre ao Ministerto da Justiça é Negocies Interiores o credito extraor
dínarío de 4:987$500 para pagamento de vencimentos devidos ao
DI'. Eugenio Manoel de 'l'oledo .

O Peeaidente da República dos EatadosUnídos do Bi'azdl,
usando da. autorização concedida pelo decreto legislativo
n. 14651 desta data, resolve abr-ir ao Minísterio da Ju~t.i9a

c Negoeios Interiores o credito extraordínarío de 4: 987$500
para pagamento de vencimentos devidos ao Dr. Eugenio Ma
noel de Tolodo, professor- substituto avulso de extíncto curs
annexo <i. Faculdade de Direito de S. Paulo, no' período de lo
de junho de 1900 " 31 de dezembro de 1905.

Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1906, 180> da Republica.ü

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALV~S,

J. J. Seaora:

DECRETO N. 5830 - DE 8 DE JANEIRO DI~ 1905

Abre ao Mínieteeio da Justiça e Negocies Intecíocea o credito ex
t raordinar-io de 2:612$ para pagamento de ajuda de custo ao ba
charel José Mcreíqa Alves da Silva.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização concedida pelo art. l v , n. H, do decreto
n. 1181, de 25 de fevereiro de 1904, e tendo ouvido prévia
mente o Trihunal de Contas, nos termos do art. 70, § 50>, do
regulamento approvadn pelo decreto n. 2409, de 23 de dczcm-
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bro de 1896, resolve abrir ao Ministerío da JuStiÇ,.1 o Nego
dos Interiores o credito extraordtnaric de 2:6128 para. paga
menta de ajuda de custo ao bacharel José Moreira Alves d(~
Silva, juiz de comarca do tcrr-itorio do Acre.

Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1906, 18° da Republica..

Flt.A~CISCO DE PAl)LA RODRIG"CES ALVES.

J. J. Seobro,

DECRETO N. 5831~ DE 8 DE JA0lEIRO DE 1906

Approva o plano das obras para a consrruccão do novo quartel do
negímento de cavallaria da Força Policial do Dístricto Federal.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
decreta. : .

Artigo uníco. Fica auprovado. nos termos do decreto
n. 4956, de 9 de setembro de 1903, o plano das obras que
toem de ser rcítas com a eonstt'ucçâc do novo quar-tel do regi
mento de caval.lai'ia U<1 Força Policial do Distrícto Federal e
constante da planta qno a este acompanha; revogadas as
disposições em contrario.

Rio do Janeiro, 8 de janeiro de 1906, 18° da Republica,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seabra,

D~~CRETO N. 5832 - DE 8 DE .JANEIRO DE-190G

Concede ao Gymnasío Pelotenee, no Estado do Rio Grande do Sul,
os pr-ivilegies e garantias de que gosa o Gymnasio Nacional.

o Presidente da Republ ica dos Estados Unidos do Braxil :
Attendendo ás informações prestadas pelo delegado fiscal

do Governo sobre os prograrnmas de ensino e o modo por que
são executados no Gymnasio Pelotense, no Estado do Rio Grande
do Sul, resolve, de accordo com o art. 367 do Codigo dos
Institutos Officiaes de Ensino Superior e Seouudar-ío, approvado
pelo decreto TI. 3890, de 1 de janeiro de 1901, conceder ao
tEto estabelecimento de ínstrucção, na conformidade do art. 361
do citado Codigo, os privilegias e garantias de que gosa o Gy
mnasío Nac:onal.

Rio de Janeiro, 8 do janeiro de 1906, 18° da Rapubuoa,

FItANCrSCo DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seabra,
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DECRETO N. 5833 - DE 8 DE JANEIRO DE 1906

5

Crea uma brigada. de cavallaeia, uma de artilharia e mais uma de.
infantaria de Guardas Nactouaes na comarca de Joazeirc, no
Estado da Bahia.

O Presidente da áeuuhlica dos Estados Unidos do Braz il,
para execução do decreto 11. 431, de 14 de dezembro de 189ô.
decreta:

Artigo único. Fica.m creadas na Guarda Nacional da. co
marca. de Joazeiro, no Estado da Bahia, uma brigada de cavai
Im-ia, uma de ar-ttlhar-ia c mais uma. de ínfantar'ia : a 1(t,

com a designação do (W., que se constituirá de deus regi
mentos, na. 12i e 128; a 2" com a do 28'\ que se constituirá
de um batalhão de artilharia. de posição e um r-egimento de
artilhm-Ia de campanha, ambos sob n. 28, o a 3\ com a de
124\ que se consntun-a de tres batalhões do serviço activo,
us.370, ;371 e 372, e um do da reserva, sob n. 124, os quaes S8
orgnnizarão com os guardes quahflcados nos dístríctcs da refe
rida comarca ; revogadas as disposições em conü-arío.

Rio de Janeiro, 8 de 'janeu-c de 1006, 18° di), Rcpubltca.

FRAXCISCO DE PAULA RODRIGUES ALYES.

J. J. Seobra .

DECRETO ;-';-. 583'1 - DE 8 DE .JAXElRO DE 1906

Crea mais uma brigada de ínfautai-la de Guardas Nacíonaes na co
marca de Floriano Peixoto, no Estado do Amazonas.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Br'azil,
para execução do decreto n. 431, de 11 de dezembro do 1896,
decreta:

./I.l'tigo unico . Fica Cl'OJ.elD, na Guarda Naciouu.l da comarca
de Ptcnnuo Peixoto, no Estado do Amazonas, mete uma bt-ícada
de infantar-ia, com u designação de 46n., a qual se constit~1Írá.
do ti-os batalhões do serviço nctívo, TIS. I:~6, 137 c 138, e um
do da reserva, sob n. '16, quc se organizarão com os guardas
quallücados nos dístnctos da referida comarca, ; revogadas as
disposições em contrario.

Rio ele Janeiro, 8 de ..iaueiro de 1905, 18c du, Republiea ,

FRAC\'CISCO ue PAUI,A RODRiGUES ALVES.

J. J. Seabra.
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DECRETO N. 5835- DE S DE J.·I.:'{EIRO DE 1005

Crea mais uma brigada de ínfantaría, uma de cavallarta e uma de
artilharia de Guardas Nacionaea na comarca de Mal' de Héspauha ,
no Estado de Minas Geraes,

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil,
papa execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unico. Ficam areadas na Guarda. Nacional (1<1 co...
marca. rle Mar de Hespanha, no Estado de Minas Geraes, mais
uma. brigada de infantaria, uma de cavallaria c uma de
artllharia : a P com a designação de 19411., que se constítuh-a
de tres batalhões do serviço activo, ns, 580, 581 e 582, e um
do da reserva, sob n. 194; a 2a l com a de 87"", que se consti
tuirá de dons regimentos, US. 173 e 174, e a S'' com a de IP,
que se constituirá. de um batalhão de artilharia de posição e
um regimento de artilharia de campanha, ambos sob n. 11,
os quaes se organizarão com os guardas qualificados nos dis
trictos da referida comarca; revogadas as disposições em con
trario.

Rio de Janelro, 8 de janeiro de 1906, 18° da Republica .

FH.A:'\crsco DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Sealn:a,

DECRETO N. 583G - DE 8 DE JANEIRO DE 190G

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacíonaes na co
marca de Macahubas , no Estado da Bahia.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
para oxecução do decreto n . 431, de 14 de dezembro de IS9ô,
decreta;

Artigo untco. Fica croada na Guarda Nacional da comarca
de Macahuhas, no Estado da Bahia, mais uma brigada de infan
taria, com a designação de 125(1., a qual se constituirá de tres
batalhões do serviço actívo, ns. 373, 374 c 375, e um do da
reserva, sob li. 125, que se organizarão com os guarda-s quali
ficados nos díatríctos da referida, comarca; revogadas as dispo
slçõcs em contrario.

Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1906, lSQ da Rcpublica ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seabra,
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DlWRETO N. 5837 - DE 9 DE JANEIRO DE: HJ06

Approva a planta e orçamento para conatrucção .de uma: es~ação na
Penha linha de Natal a Independencta , da rede de vraçao férrea
arrendada pela GreM vVestc'i'n of' Bf'(!J;;il Rrúlu.;ay CompMty.

O Presidente da, Repnblica dos Estados Unidos do Brazil,
<.l, visto, do que requereu a. (lreat WesteTn or nn~zil Railway
Company, decreta: .

Arti ('0 unico. Picam approvados a planta e orçamento, ~o
valor de t:lW:059$, para.. construcçáo do cdtücto destina~lo a. ser;'lr
de estação na Penha., linha de Natal a lnrlependencm, da rode
de viação térrea arrendada <i mencionada companhia; do c0f!.
forrnídade com os documentos que com este baixam.c rubri
cados pelo direetor- geral das obr<1'3o víação <1<'1 respectiva
Secretaria de Estado.

Rio de Janeiro, ade janeiro do 1000, 18° da Rcpuhlica ,

FRA:'\CISCO D.8 PAULA RODRIGuES ALVE:').

LaUTO Seceriano ~11iiUer.

DgCRETO N, 5838 - DE 9 DE JANEIRO DE 1906

l\PJWO\';l as plantas de tel'rcnos a desapropriar neccssartos ã pri
meira secção do prolong-amento da Estrada do Ferro Centr-al do
Bmail, além da cidade de Curvcf lo .

O "Presidentc da República dos Estados Unidos do Brazil,
â. vista do que propoz a Dírcctoria ela referida estrada, decreta:

Artigo unico. Ficam approvadas as plantas que com este
baixam, rubricadas pelo director geral de obras e viação da
respectiva Secretaria de Estado, de terrenos (J, desapropriar
ncccssartos á. primeira, secção do prolongamento du Estrada de
Forro Central do Braz.il. <:11él11 dn. cidade de Curvcllo, <L que se
retere o decreto u. 5297, de 30 do agosto de lQ04.

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1006, 18° da Ropublíca,

FRAN"CISCO Dl~ PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Seoeríano Miüíer,

DECRETO N. 5839 -DE 9 DE JANEIRO DE 1906

Concede autoriaação J 17~t' Caba(}al Gold Dredgin!J and Explm'(~tion
Company para funccionar na Hepublica .

O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazíl,
attendendo ao que requereu a The Cabaçat Gold Dredging and
Explora~ion Oompany, devidamente representada, decreta :

Artig» uníco, E' concedida autorização á The Cabaçal Goiâ
Dredging and Exploration Compa'ny para funccionar na Repu.
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blica com os Estatutos que apresentou, mediante as clausulas';
quo a este acompanham, assígnadas pelo Ministro da Industria ,
Viação e Obras Publicas, e ficando a mesma companhia obri
gada ao cumprimento das formalidades exigidas pela legis
lação em vigor.

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1906, lS' da República,

FRANCISCO DE PAULA RORIGUES ALVES.

Lauro S eoeriano Müller.

~iausulas ~ue acom~aonam Ooecrelo O, ~~3~J desla oala

A Cobaçoi Gold D'I"edging and Exploí"ation Company é obrt
gada a ter um representante no Brazil com plenos e illtmttados
poderes para tratar e definitivamente resolver as questões
que se suscitarem, quer com o Governo quer com os par-ti
culares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela
companhia.

2"

Todos os aetos que praticar no Brazfl ficarão sujeitos única
mente ás respectivas leis e regulamentos e á jurísdtccão de
seus I\tribunaes judiclaee ou administrativos, sem que. em
tempo algum. possa a referida companhia reclamar qualquer
excepção fundada em sens estatutos, cujas disposições não po
dceão servir de base para qualquer reclamação concernente ã

execução das obras ou serviços a que elles se referem.

3'

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alte
ração que a companhia. tenha de fazer nos respectivos esta
tutos.

Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccíonar na Repu
blíca si Infringir esta clusula,

4'

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições do
direito nacional que regem as sociedades anonymas ,

5'

A infracção de qualquer das clausulas, para a qual não
isteja comminada pena especial, será punida com a multa. de

:000$a 5:000$, e, no caso de reíncídeneía, pela cassação da
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autorização concedida. pelo decreto, em virtude do qual baí
xam as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1906. - Lauro Sexeriano
1f'[üller.

Eu abaixo assíguado, traductor publico e interprete com
Inercial juramentado, por nomeação da merítíssíma Junta Com
mercial da Capital Federal:

Certifico pela presente que mo foi apresentada uma certi
dão dos estatutos da Companhia The Cabaças Gold Dj·r.>d'Jing and
Exploration CO'Ji~pany, escrtpta em idioma castelhano, afim de
a traduzir para a Iingua vemacula, o que assim cumpri em
razão do meu offício, (I cuja 'traducçâo é a seguinte:

TRADUCÇÃO

N. 101. Nesta cidade de Buenos Aires, Capital da Repu
blica Argentina, aos dezenove de maio de mil novecentos e
cinco, perante mim tabellião publico e testemunhas abaixo as
sígnadas. compareceu o Sr. 'Ricardo A. Norton, de estado
casado, com domicilio na calle de Reconquista numero sessenta.
e sete, maior de íâadc, de mim conhecido, do que dou fé;
comparece na qualidade de presidente da sociedade anonyma
denominada The Cabaçal Gold Dredging and EOJploí'at·ion Corn
pany e autorizado para passar o presente acto em virtude doe
dccameutos que a isso o habilitam e que serão trauscríptos,
declarou:

que, havendo sido approvados pelo Governo Supericr ua
cíonal os estatu tos do, referula companhia, com o reconheci
mento expresso da. sua personalidade jurídica, recebeu instruc
ções da dlrectoría da mesma para occupar-se das medidas con
ducentes á sua organísacão legal e, reconhecida a instituição
nesse caracter, e devendo cumprir-se os requisitos proscriptos
pelo artigo trezentos e dezenove do Código do Commerclo, vem
outorgar a respectiva escriptura, inseriando aqui o texto das
actss constitutivas da sociedade, os estatutos da mesma, in
formação da Divisão Geral da Justiça e decreto do Superior
Governo, que resam o seguinte:

«Na cidade do Buenos Aires, capital ela Republica Argen
tina, no dia primeiro de abril de mil novecentos e cinco, reuni
dos os senhores, cujos nomes se acham annotados á margem, Ri
cardo A. Norton, R. Scott Monorieff, Benjamin VV. Gardon,
Jorge E. Elburn, J. Carlos Cnlastremé, Jorge Hcnderann, Carlos
Pestherstons, Francisco M. Nicholson, Allan E. Atlardice,
~berto Bruce Gload, Ricardo Russell Cl'egg, Roberto L. Phil
lips, Eduardo B. Macadam, Carlos F. Scholes, Arthuro glburn.
na calle 'Bartolomé Mitra, numero tresentos e sessenta e seis
escriptorío onze, com o fim de formar uma companhia anony:
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ma para. adquirir e explorar pelo systema de dragagem a pro
priedade minaria, sito do rio Cabaça! e seus atfluentes, situado
em Matte Grosso, Estados Unidos do Brazil, segundo as plantas
O relator-los que se tem presentes, concedida pelo governo
daquelle Estado ao Sr. Frederick Grace Browu, que offereee
transfer'Il-a com títulos perfeitos â. companhia que se con
stituir mediante pagamento de duzentos e cíncoenta mil pesos,
ouro sellado, cuja Importaneía receberá. emacções íntegrali
zadas do capital que fôr- emittído, Depois de discutida a pro
posta referida, foi resolvido:

Iv, constituir uma sociedade anonyma denominada The
Cabaçat Gold Di"edging arui Exploration Gompany para adquirir
e explorar a propriedade mínería que cãereee o Sr. Frederick
Grace Brown, situada no rio Oabaçal e seus arfluentes no Estado
de Matto Grosso, no Brazil, segundo as plantas e relatarias a
que se fez referencla , mediante o pagamento de duzentos e cin
cocnta mil pesos, ouro sellado, em acções integralizadas da
mesma, podendo, além disso, a sociedade que S9 constituir
adquirir e explorar qualquer outra propriedade mínerta que
lhe convier ;

2°, üxa- o capital desta sociedade em quinhentos mil pesos.
ouro sellado, dividido em cem mil aoçõas de cinco pesos, ouro
sellado, cada uma. Destas cem mil acções se destinam ao paga
menta da propriedade minería, que se adquire. cincoenta mil
acções integralizadas, e as cíncoeuta mil restantes são desti
nadas á subsci'Ipçào publica;

3°, ernittir as cincoenta mi l acções destíuadas á subscripção
publica em duas seríes de vinte li} cinco mil acções cada uma;
a primeira será emittida immediatamente e pagar-se-na da
fôrma seguinte: ctncocn ta por cento do valor de cada acção no
acto da subscripção, e os outros ctncoeuta por cento noventa
dias depois. A segunda seria será. emittida quando a directoria
determinar e da fórrna que for estabelecida nos estatutos que
serão con{secionados;

4°, uomear, para constituir a primeira dírcctoría, os S1's. R.
A. Norton, para presidente; B. ",V. Gardon, para vice-presi
dente; G. E. Elburn, para vogal thesoureiro; R. S. Monccieff',
para vogal secretarío ; J. C. Calastremé, para vogal; Antonio
Martinez Ruâuc, para primeiro supplente : Carlos F. Scholes
para segundo supplente ; F. B. Powlor, para syndico; J. Hen
derson , para syndlco supplente ;

5°, commíssíonar aos corretores S1's. Henderson e Elburn
para collocar as uocõcs destinadas á subscripção, sendo a cor
retagem dos mesmos por conta do vendedor;

6°, manter os senhores nomeados em seus cargos para
constituirem a primeira dírectoría, 6 conferir aos mesmos
autorização para eontecctonar os estatutos desta companhia,
que deverão ser apresentados na primeira reunião;
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7°, marcar o dia 6 do corrente, ás 2 horas da. tarde, para
celebrar nova sessão no mesmo local, afim de tomar conhe
cimento do proiecto dos estatutos encommendado á drrectoria
e, uma vez approvados, proceder á subscrípção pu~lica do
capital social. Com estas resoluções deu-se por terminada a
sessão, passando-se a um aposento para lavrar a. presente
acta, que, depois de redigida, e havendo as pessoas presentes
retomado os lagares respectivos, foi lida, approvada e as
signada pelos mesmos, para constar. - R. A.o Norton, - C, E.
Etburn.- F. .M. Nicholson.- A. E. AUa~·dice.- Roberto S. Mon
crietf.- F. Gados Galastreme.- C. F. M. vVet1,the1'ston.- B. F.
Gú,rdon.- R. B. Gloag.- R. L. PhitUps.- E. B. J1Iacadam.
Carlos F. Scholee, - Jorge Henderson , - Artw'o E'lbu'l'n. - R.
Russel Gregg. Na cidade de Buenos Aires, Capital da Repu
blica Argentina, aos seis dias do mez de abril de mil novecentos
e cinco, reunidos os senhores cujos nomes se acham annotados á.
margem, Ricardo A. Norton, R. L. Scott Moncrieíf, Benjamin
\V. Gardon, Jorge E. Elbum, J. Carlos Calastremé, Jorge
Henderson, Carlos F. Mo Featherston, Francisco M. !'li
caolson, Allan E. Allardice, Roberto Bruce Gloag, Ricardo
Russell Gregg, Roberto L, Phillips, Eduardo B. Macadam,
Carlos F. Scholes, Arturo Elburn, na calle Bartolorné Mitre,
numero tresentos e sessenta e seis, sob a presídencia do
Sr. Ricardo A. Norton, agindo como secretario o Sr. R. Scott
Moncrieff, ás duas horas da tarde, declarou-se aberta a sessão.
procedendo-se á leitura do projecto dos estatutos, confeccionados
pela directoria para The Cobaçaõ Gold D1'edging and Explcraiion:
Comp.an-y. Depois de lido e discutidas algumas idéas sobre o
projecto em discussão, se resolveu approval-o na fórma.
exarada mais adeante. Em seguida procedeu-se ti. subscrípção
do capital social entre os presentes, com o seguinte resultado:
OSr. R. A. Norton, com tresentas acçõas ou mil e quinhentos
pesos, ouro sellado; o Sr. B. \Vo Gai-don, com quatrocentas
aoções, ou sejam dons mil pesos, ouro sellado j o Sr. G. E.
Elburn, com tresentas acções, ou sejam mil e quinhentos
pesos, ouro sellado ; o Sr o J. C. Calaatremé, com quinhentas
acções, ou sejam dous mil e quinhentos pesos, ouro seIlado; o
Sr. R. S. Moncríeff; com cem acçõss, ou sejam quinhentos
pesos, ouro sellado ; o Sr. J. Henderson, com dusentas acções, ou
sejam mil pesos, ouro sellado; o Sr. CharIes Featherston, com
dusentas acções, ou sejam mil pesos, ouro seIlado j o Sr. J. M.
Nieholson, com mil e cem acções, ou sejam cinco mil e
quinhentos pesos. ouro sellado; o Sr. A. E. Allardíce, com
ausentas acções, ou sejam mil pesos, ouro seIlado; o Sr. R. B.
Gloag, com dusentas acções, ou sejam mil pesos, ouro sellado ;
o ~r. Russell Gregg, com tresentas acções, ou sejam mil e
quinhentos pesos, ouro sellado j o Sr. R. L. Phillips com
dusentas aeções, ou sejam mil pesos, ouro senado; o Sr. E. B.
Macadam, com tresentas acções, ou sejam mil e quinhentos
pesos, ouro sellado ; o Sr. Carlos F. Seholes com dusentas
acções, ou sejam mil pesos, ouro sellado , '
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]:Csta;tutos da sociedade anonY:n1a « The
Cabaçal Gold. Dredg~illg'and Explora
tion C~.H::lll.Dany»)

(Lavandcu-os de ouro)

DENOMINAÇÃO! DOMICILIO, FÓRMA, OBJECTIVO E DURAÇÃO
DA SOCIEDADE

Art. I..? Sob a denominação The Cabaçal Gold Dredgind and
Exploration Gompany, e cem domicilio legal nesta cidade de
Buenos Aires, capital da República Argentina, fica constituída
lima sociedade anonyma com o fim de adquirir do Sr. Pro
derick Grace Brown todos os bens, direitos, títulos, acções,
privilegios, concessões, opções que este possue actualmente no
rio Oabaça.l e Matto Grosso (Estados Unidos do Brczij), e, uma
vez adquiridos. proceder á correspondente exploração mineira..
Entre os referidos bens acha-se Incluído o direito de exploraçã..o
e aproveitamento do rio Cabaçal, concedido pelo governo do
Estado de Matto Grosso, pelo prazo de 20 annos, com 11 faculdade
de sua renovação, incluindo os! afftuentes do dito t'io na zona com
nrehendida entre as serras Itaplrapuam e Comprida, o que tudo
ropresente. uma área aurifora de~ setenta e dous mil hectares.

A sociedade fica habilitada a adquirir outras propriedades
mineiras, e tanto a estas como á já acima indicada poderá, em
vez de explorai-as, alienal-as total ou parcialmente, ou fundar
outras companhias, on celebrar sobre ellas qualquer contracto
ou c~ntractos permittldos por lei' e que forem julgados conve
nientes aos seus interesses.

Art. 2.o A sociedadecabonarà ao Sr. Prerlanck Grace
Brown por tudo que, D,), fórma da primeira parte do artigo
anterior. alhear-lhe, a quantia de uuzentos e cíncoenta mu
pesos, ouro sellaâo, em igual valor nominal das acções que deve
emíttír para a formação de sem capital. Essa somma acha-se
representada por cmccenta mil accõss do valor de cinco pesos,
ouro senado cada uma. quo sorêo entregues ao vendedor ao
passar 13110. em favor desta sociedade, .:1 escnptuca definitiva de
venda e trensfereneía de todos os bens e direitos que lhe deve
alhear e que ficam referidos.

Art. 3.° A sociedade poderá, praticar todos os actos jurí
dicos que entender necessaríos ou convenientes para os fins de
sua formação, quer na República quer fôra della, e fazer
perante as autoridades nacíonees ou estrangeiras tudo aquillo
que julgar ser conducente aos mesmos fins. Poderác outrosim,
cmttstr obrigações dentro ou fóra do paíz, dando as garantias
que forem necesser-íns, como também nomear representantes
ou estabelecer succursaes no estrangeiro ou em qualquer ponto
da República.

Art. 4.° A duração da companhia fica fixada em trinta.
annos, a contar do dia de sua constituição definitiva.
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CAPITAL E ACÇÕES

Art. 5.° O capital da companhia é fixado em. quinhentos
mil pesos. ouro sellado, representado por cem mil aecoes .do
valor de cinco pesos, ouro senado, cada uma. A metade do dito
capital, duzentos e cincoenta mil pesos, Dur.o sellado, ou sejam
cincoenta mil acções integradas, será applícada ao pagamento
dos bens que deve transferir á sociedade o Sr. Frederick Grace
Brown, conforme resam os arts. l« e 2°. A outra metade, ou
sejam duzentos e clncoenta mil pesos. ouro sellado, restantes
ou cineoenta mil acções de cinco pesos, ouro seIlado, cada um.,
sera coberta em subscripção publica, da seguinte fôrma: vinte
e cinco acções, cuja emissão se resolve desde logo.e que serão
pagavels Eas q~ota.s seguíntes: cíncoenta por cent~ no act~ da
subscripção e cíncoenta por cento noventa días depois, As vmte
e cinco mil acções restantes serão emtttídas assim que a díre
ctoria entender conveniente. Chegado o momento da emissão
destas ultimas acções, serão offerecidas proporcionalmente a
todos os aceíontstas da sociedade. Assim ficará o capital social
dístríbuido da fórma seguinte: cincoenta mil acções integradas,
de valor de cinco pesos, ouro eellado, cada uma, ou sejam ao
todo duzentas e cíncoenta mil pesos, ouro sellado, que serão
entregues ao referido senhor em pagamento de todos 03 bens
que devem alhear-lhe, segundo fica. dito; vinte e cinco mil
acções, cuja emissão está desde já resolvida. valendo cada uma
cinco pesos, ouro sellado, ou seja um total decanto e vinte
e cinco mil pesos, ouro sellado. Vinte e cinco mil acções
reservadas par-a serem emittidas na, occaslão opportuna que a
dlrectog-ia determtnar, tambem de um valor de cinco pesos,
ouro seUado, cada uma, ou seja ao todo cento e vinte e cinco
mil pesos, ouro seIlado, cem mil ucções, quinhentos mil pesos,
ouro senado.

Art. 6.° Incumbe á .di~ectoria! alem de fixar a época.
conforme ficou dito, da, ermssao das vinte e cmco mil acções de
integralização do capital social, determinar si hão de ser estas
emittidas em uma ou diversas vezes, si hão de Ser pagas integral
mente de uma só vez ou por quotas, estabelecendo os prazos
em que deverão- ser feitos os pagamentos, concedendo-lhe para.
isto as mais amplas faculdades.

Arc. 7. 0 Com referencia á subscripção de acções serão ob-
servadas as seguintes disposições: '

, a' os subscrlptores das vinte e cinco mil acções cuja emissão
está resolvída, abonarão a segunda quota dentro dos noventa.
dias da subscripção da acção e do pagamento da primeira en
trada. Para estarem obrigados ao ""pazamento daquella en
trada .não necessitam?s subscripeot-es de ser avisados pela di
rectoría. bastando o Simples decurso do prazo indicado para
fazer nascer essa obrigação .

. b) <:.om rererencía é ~ha~ada á subscrrpção das vinte e cinco
míl acçoes que completam o eapttal social, a directoria fará
saber com trrnta dias de antecedencia, por meio de avisos pu-
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blicados em um diario da Capital e afflxados na bolsa do
commercio da mesma, a data e a casa bancaria em que de.
vem os subscriptores effectuar o pagamento;

c) os subscrlptores em atrazo de pagamento de suas aeções
ou de entradas incorrerão na pena de um juro de dons por
cento ao rnez sobre a respectiva divida, a contar da data em
que, na tórme das lettras a e b, deveriam effectuar o dito pa
gamento. Decorridos sessenta dias desta data sem que este
pagamento seja eãectuado.. a dírectoria tem a faculdade de
proceder na fórma estabelecida na segunda parte do artiso
333 do Codigo do Commercio ; ti

d) .emquanto não estiverem integralizadas as acções, serão
nomtnaes, sendo, porém, transferíveis por meio de endosso;

e) integralizado o valor das acções, entregar-se-hão títu
los definitivos ao portador, devendo o subscrlptor por sua vez
devolver á sociedade os recibos ou certificados provisoríos que
houverem sido passados.

Art. 8.(1 A participação do accíonísta no acervo social
e nos lucros que se obtiverem será sempre proporcional ao
numero de acções integralizadas que possuir. A do subscríptor
de acções não integralizadas será proporcional ás entradas
realizadas e ás datas dos pagamentos.

Art. g. () O facto de subscrever-se ou possuir-se uma ou
mais accões implica ° conhecimento pleno dos presentes esta
tutos, bem assim. como a obrigação por parte do subscríptor
ou possuidor de submetter-se as respectivas disposições e ás
resoluções das assembléas soclaes devidamente constituidas.

CONTAnIT.IDADE

Ar\. 10. A conlabilidade será feita por par-tidas dobradas,
na torma estabelecida pelo Codigu do Commercio. O anno
financeiro começará em 1 de abril c terminará em 31 de março
de cada anuo.

ADMINISTRAÇÃO

Art. 11. A sociedade será administrada por uma dírectoría
eleita. pela assembléa geral e composta. de cinco membros títu
lares, a saber: um presidente, um vice, um vogal thesoureíro,
um vogal secretario e um vogal; ao mesmo .t..:§1'ilpo que os
titulares, serão eleitos deus supplentes, designados primeiro e
segundo, que substituirão aquellea em caso de morte, renuncia,
ausencia ou qualquer outro impedimento.

Art. 12. Todo düector titular ou aupplente deverá depo
sitar nos cofres da sociedade cem acções integralizadas que não
poderão ser alieuadas emquanto estiver aquelLe no exercicio do
cargo.

Art. 13. Um director tilular ou supplente cessará de 8e1-0
no caso de deixar de ser aocioniata ou por qualquer ciroum
stancia for devedor em móra da sociedade, ou si deixar" de
assistir habitualmente às reuniões da directoria sem causa jus...
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tificada ou fizer concordata. Em qualquer dos casos referidos,
se declara destituido o director e convocar-se-na o supplente
correspondente, segundo a ordem de nomeação.

Art~ 14. Em caso de ausencia do presidente e do vice a
uma mesma reunião da dírectoría, os directores presentes des
ignarão qual dentre elles deverá presídil-a ,

Art. 15. A dírectoría poderã reunir-se com sõmente tres
de seus membros.

Art. HL A dírector-ia reunir-se-há uma vez pOI' mez, pelo
menos, podendo no caso de necessidade ser convocada para
outras reuniões pelo presidente em exercício. As resoluções
serão tomadas por maioria de votos, exclusive o do presidente
que o terá somente em caso de empate para decidir as
questões com a seu voto, De toda sessão que celebrar a dlre
ctoria será lavrada uma acta em um livro ad hoc. acta esta
que será assíguada pelo presidente e pelo secretario, substi
tuindo este em caso de ausencia um dos directores que ao
abrir-se a sessão for designado pelo presidente para. agir
naquolla qualidade. .

Art. 17. A primeira dírectona ficará em exercícto durante
o prazo de tres annos com a excepção de tres de seus membros,
que serão sorteados ao concluírem o segundo anno (sorteio este
em que não entrara o presidente) e, ao concluírem o terceiro
anno, sabirãoos doas rest •antes. Nos annos subsequentes a
renovação eIfoctuar·:w-ha por antiguidade de tres e dous
membros alternadamente cada <1DDO. A nomeação dos supplentes
será por um 8Ó annc , A eleição da directoria e dos supplentes
reallzar-se-ha em assembléa geral, podendo ser reeleitos os
retirantes.

ATl'RIBUIÇÕES DA DIRECTORIA

Art. 13. Compete á díreotoría a resolução de todos os
assumptos e negocias que pela índole da sociedade lhe ficam
aifectos. estudos. ensaios, vendas de propriedade, provedorias,
verificações de lei de metaes e venda dos mesmos e outros
assumptos aoeíaes, emittir obrigações e debentures dentro ou
fóra do paíz, e contrahir toda a classe de obrigações, submeto
tendo-se em tudo ás leis da Republica, ás disposições destes
estatutos e ás resoluções das assembléas de accíonistas. con
pete-lhe mais fixar as despesas geraes da administração. Dar
cDn.ta ás assembléas de accíoniatas' da gestão dos negocias
~oClaes a. seu cargo. levantando para este fim o competente
mvontano .e formando o balanço do activo e passivo. Proporá
opportnnamente o dividendo que fôr conveniente distribuir.
Compete-lhe igualmente a nomeação e a destituição dos em.
pregados C!.a sociedade, bem assim como fixar a respectiva
remuneraçao.

PREsmENTE

Art. 10. Compete ao presidente e na sua falta ao vice:
attender a tudo que.as refere á administração da sociedade e
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regular tudo o que se relacione com o pessoal empregado. Re
ureeentar a sociedade em todas as suas relações com terceiros e
perante as autoridades publicas do paiz ou extrangeiras; estar
em juizo pela sociedade nas questões que se possam suscitar,
podendo fazel-o pessoalmente ou mediante procurador que para
êsse fim constituir. tendo para o caso as, mais amplas facul
dades, cspectaãruente a de celebrar accordos, transaccões e ar
bitragens. Assiguará a firma nos negocias. da sociedade, de
vendo ser esta referendada pelo secretario: nas ordens de
pagamento, cheques e similares a firma to presidente sera
referendada pelo thesoureiro. Subscrever as obrigações que a
sociedade contrahír. Propor á directoria as operações sociaes
e as despezas da administração. Subscrever juntamente com o
tbesourerro e o secretario as acções, obrigações e debentures c,
em geral, todo o titulo que a sociedade emittír, e distribuir os
dividendos sanccíonados,

THESOUREIRO

Art. 20. Compete ao thesoureiro firmar com o presidente
os balancetes e balanços da sociedade. Receber os fundos sociacs
e deposttal. os no banco ou bancos que a directoria determinar á
ordem conjuncta do presidente e á propría, Fiscalizar os
pagamentos que a sociedade tiver que fazer. Apresentar men
salmente á directoria uma demonstração do estado da caixa da
sociedade, Ffrmar' com o presidente todas as obrigações,
cheques, ordens de pagamento e qualquer outro documento da
sociedade que representar valor.

SECRETARIO

Art. 21. Compete ao secretario agir nessa qualidade nas
sessões da dírectcría e nas assembleaa da sociedade. Referendar
todos os documentos que pela sua natureza. exijam a firma do
presidente. Ter a seu cargo a secretaria da sociedade e da
directoria, redigir a correspondencia e cuidar dos archivos.

SYNDICO

Art. 22. Annualmente a assernbléa dos accionistas nomeará
um syndico e um supplente, fixando ella mesma a remuneração
correspondente ao cargo. O syndico desempenhará as funcções
que lhe attribue o Codigo do Commercio, e si se tornar neces
saría a sua presença nas reuniões ou a sua intervenção e elle
não comparecer, a directoria chamará o supplente, O syndico e
o supplente podem ser reeleitos.

ASSEMBLEAS GERAES

Art. 23. A assembléa ordtnana devaccíonlstaa reunír-se-ha
por convocação da directorla dentro dos doas primeiros mezes
depois de decorrido o anno financeiro da sociedade no local, dia,
e hora que a mesma directoria determinar.
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Art. 24. A dírectoríu determinarà a ordem do dia .das
assembléas ordlnarlas e não poderão ser tomados em consíde
ração outros assumptos que não os que.ella consignar e ,-;os que
houverem sido propostos porescripto antes da convocaçao, ~or
accíonístas que representem, pelo menos, 10 rJjrJdas acçoes
depositadas na sociedade.

Art. 25. As assembléas extraordinarias terão logar todas as
vezes que a directoria julgar necessario ou quando convocadas
por um numero de accionistas que representem. a vigesima
parte das acções emittídas, devendo declarar o objecto com a
qual a convocam e acompanhar ao pedido a quantidade de
acções indicada. Não se poderá. tratar nestas assemhléas de
assumptos estranhos ao objecto ou objectos que tenham notifi
cado a convocação.

Art. 26. A couvoeacão para. as assemoléas deverá fazer-se
com l5 dias de auteeedencia da data designada. para a sua. ceíe
bração, e ser publicada durante asse tempo:

10, em um diario da Capital;
2". em avisos atâxadcs na bolsa do comrnercio,
Art. 27. Dons dias antes do marcado para a assembléa de

accíonistas, depositarão estes as suas noções no escríptorío da
sociedade, e ser-lhes-ha entregue o cartão de entrada em o
qual far-se-ha constar o numero de votes que corresponde ao
depositante.

Art. 28. Na primeira convocação' a assembléa será valida
sempre que estiverem representadas, pelo menos, a metade
e mais uma das aeções erntttídas, salvo os casos previstos no
art.1\.354 do Codigodo 00mmercio.

Si dous dias antes do estipulado para a assembléa pela
convocação não se houver depositado o numero fle acções
requerido, far-se-ha uma segunda convocação na fórma estabe
lecida no art. 26, e com a antecedencia qne a directoria enten
der, declarando-se que esta é a segunda convocação, e indí
eando-se, como na primeira, o objecto da convocação.

As resoluções que forem adaptadas nesta segunda assembléa
sobre o objecto da convocação serão validas e obrígatorias. por
conseguinte, para todos os accíonístas qualquer que seja o
numero de acçõea representadas. As decisões das assernbléas
obrigam a. todos os accíonistas presentes ou ausentes, sempre
que estas: estiverem legalmente constltuídaa e representadas de
accordo c~m as disposições dos presentes estatutos. Qualquer
dívergencia oceorrída entre os accíonístas fica subordinada ao
que resolver a assembléa por simples maioria.

Art. 29. Nenhuma pessoa por' interesse próprio ou alheio
poderá. representar nas assembléas mais do dectmc dos votos
coníerídoe pelas acções emittidas nem mais de dous decimos
dos votos .presentes. salvo o disposto no art. 358 do Godigo do
Commercío,

Executivo - 11J06
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Art. 30. O accíonísta que não puder assistir ás assernbléas
tem o direito de fazer-se representar por outra pessoa, mediante
uma procuração visada pelo presidente. Caso se ache fóra do
paíz, poderá depositar as suas acções em uma casa bancaria
qualificada, em cujo CQSo um certificado do deposito effectuado
acompanhará a procuração.

Art. 31. As resoluções das assembléas serão adaptadas por
maioria de votos. Cada cíncoenta acções representará um
voto com a limitação estabelecida no art. 29.

Art. 32. A assembléa será vpresídída pelo presidente da
directoria e, na falta deste, pelo vice. Na falta destes. presidirá
o director mais velho presente.

O escrutinio será praticado por dous dos accionlstas pre
sentes, que possuam maior numero de acções.

Art.·33. As deliberações das assernbléas serão exaradas
em um livro de actas que conterá a lista dos acciontstas pre
sentes, com a especificação do numero rie acçõcs que cada um
represente. As netas serão authcntlcadas com a assígnatuca
do presidente da assembléa e a do secretario.

Art. 34. Compete a assembléa dos accíoníetaa :
l°) nomear os membros da dtrectone, designando-lhes os

cargos respectivos e os supplentes, devendo eleger uns o outros
dentre os accíonístas ;

2°) deliberai' sobre o relataria, contas e balanço que annual
mente a directoria deve apresentar, approval-os ou impu
gnal-os, Si a assembléa julgar necessar-lo, nomeará uma com
missão composta de tres acoíonístas com o encargo de exami
nar as contas, livros e balanços e dar o seu parecer a respeito
dellas ~

3°) nomear o syndíco e o supplente e fixar a respectiva re
muneração;

4°) estabelecer :1 distribuição e inversão dos lucros
obtidos;

5°) outorgar á directoria ss autorizações que ella possa
necessitar nos casos não previstos nos presentes estatutos:

6°) tratar e resolver qualquer outro assumpto incluido no
aviso de convocação.

BE:NEFICIOS-SUA APPLICAÇÃO

Art. 35. Annualmente será levantado um inventario do
aetivo e passivo da sociedade e cxtrahído um balanço geral, e
tudo isso, autorizado pela dírectorta c revisto pelo syndíco, será
submettído á assembléa geral ordínana .

Art. 36. Os beneficios do anuo irrevogavelmente realizados
e liquidados, depois de descontadas as despezas de admíuís
tração, as reservas para uso e doterloração, as gratificações
que houverem sido concedidas aos empregados e a ímportaneía
das contas reputadas íncobravoís, serão dietrfbuídos na seguinte
fórma e proporção:
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l0) treí:l por cento para o fundo de reserva até completar
o minimo estabelecido por lei (art. 363 do Codigo do Com
mercío ) ;

20) sete por cento á dírectoria, tocando. quatro partes, ao
presidente, thesoureíro e s~cretarlO, e as. tr~s restantos a.os
outros membros da dírectoria, devendo a dístríbuícão ser. feita
proporcionalmente ao respectivo comparecimento;

3°} noventa por cento aos acciomstas na proporção do
capital de cada um.

Quando o fundo de reserva. chegar ao limite estabelecido
por lei, a quota de tres por cento que se lhe assi~na na. dis
tribuição supra passará a augmentar a quota destinada para
os accíonlstas,

Art. 37. O fundo de reserva será applicado conforme
determinar a directoria dentro dos fins da sociedade.

Art. 38. Nas costas de cada titulo será annotado, com um
carimbo especial, todo dividendo pago; esse carimbo especifi
cará a. quota do dividendo e o anno a que corresponde, O divi
dendo não cobrado dentro dos cinco annos de sua declaração
prescreverá a favor do fundo de reserva.

LIQUIDAÇÃO

Art. 39. Em caso de liquidação da sociedade. soja. por
.venda, fusão com outra ou com outras sociedades, seja pelo
vencimento do prazo de Sua duração, que os accíonístas não
quizerem prorogar, seja por qualquer outro motivo, ,ficará
encarregada de Iíquidação apropria direetoría, podendo, toda
via, a assembléa, si o julgar necessario, aggregar dous accio
nit\ta.s inspectores que possuam, pelo menos, 500 acções,
cada um.

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 40. Toda a reforma, accrescimo ou suppressão feita
nos prea~ntes estatutos será resolyida em assemblea geral e
submettlda á approvaçao do Superior- Governo Nacional ..,

Art. 41. Qualquer divargencia que surgir entre a. dírectoría
e os accíonístas será submettida á arbitragem, com exclusão
absoluta. dos tribunaes.

Art. 42. Os casos não previstos nestes estatutos serão
regulados pelo Codigo do Commereio da Republica.

DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS

Art. 43. Na. conformidade com o -direito concedido pelo
art. 3~5 do. Codlgo do Oommercío, a primeira diroctoria fica
desde Já designada e composta dos Srs. presidente. !t. K.
Norton; více-presidente, B. W. Gardou : vogal.thesoureiro,
G. E. Elburn; vogal-secretario; R. S."Moncrie.ff; vogal, J. C.
Calastremé; supplentes, l°, Antonio Martinez Ruâno : 20
Charles F. Sholes; syndico, F. B. Fow!er; syndico' sup:
plente, J. Henderson.
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Art. 44. E' atn-íbuícão especial da. directoría nomeada no
artigo anterior proceder á organização definitiva da sociedade
solicitando a approvação, protocollização e inscripção dos pre
sentes estatutos, e uma vez constttuída, realizar a acquislção a
que se refere a primeira parte dos arts. 1e e 2° ; ordenar a
medição da mesma. propriedade, demarcação e .amparo ·das
suas dependencias .; adquirir dragas para a sua exportação j,

tomar as medidas conducentes ao seu SUCCe.SSD.

Art. 45. Os tres aODOS üxados (art. 17) para a duração
da primeira dírectoría entende-se que terminam com o ter
ceiro -anno financeiro da sociedade (em 31 de março de 1908),
assim como terminam como 20 osdous estipulados para que
oocupem os seus postos os tros membros da mesma 'que devem
ser 'Sorteados. Os retirantes continuarão DOS seus postos até
serem eleitos os que 0"8 devem substituir.

Al't. 46. Declara-seque os 10 o do. capital requeridos já
foram satisfeitos e acham-se depositados no Banco Britannico
da .Amerlca do Sul, na fónne do disposto DO art. 318 do Codigo
do commercío.

Nada mais havendo a tratar-se,' passou-se a outro aposento
aflm de lavrar-se a presente acta ,

Re,tt::)rta a sessão as cinco da tarde e lida a acta supra foi
a mesma. approvada sem observação, sendo assignada pelo
Sr. Presidente, e referendada pelo eeoretarto, para que servísse
de -documento habilitante para trater da constítuíção legal da
presente sociedade,

R. A. Norton -~ Rohert S. 'Moncrieíf'.
Certifico, conforme o úiralto, Que a transcrtpção supra é

cópia net das actas de fundação e dos estatutos da sociedade
anouyma The Cobaçat Gold D~'edging osui Exploration Company
constantes de Iolhas uma a dez do livro de aetasda sociedade
que tenho á vista. para' este acto ,

Em fe 'do que, passo o .presente" que séllo e firmo em
Buends Aires, aos -26 de abril de t905. Esta. um seíto. Lisandro
Bilinghurst hijo, tabelhão publico de Buenos Aires.

Abril, vinte e quatro, mil novecentos e cinco.
Ao Exm , Sr. 'Ministro da Justiça-c-Ricardo A. Norton, do

mlcilíndo para os efi'e'itos dapresentediligencia nacalle Ré
conquista n. 67, escriptorio n. H, compareço respeitosamente
perante V. Ex. e exponho ;- que segundo o »tteatam as cópias
õas ectcs e estatutos que junto por certidão, foi organizada
nesta cidade uma socíeuadevanonyma .denominada The Cabaçci
Gold D'f'edgingand Exploration Compo:ny para ,o .nm de adquirir
e -ex.pl!Jrar pelo systema de dragagem a propriedade mineira
sita 1;10 .rto Oabaçat e seus affiuentes, situada no Matto Grosso,
Ee:tados Unidos do Brazil,concedida _pelo governo do mesmo
Estado ao sr. Frederíek Graca Brownv o qual offerece transte
ríl-a, com titulas perfeitos, a companhia que acaba .de ser orga-
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nizada com esse objectívo, mediante as condições de ,que dão
conhecimento as certidões que acompanham, Na qualidade de
presidente da primeira directoria fui eu atrtnrizado a solicitar e
obter da autoridade competente a autonzaçao legal para que
a sociedade que represento possa constituir-se com. o caracter
de pessoa jurfdica, Na fórma das dtsposícões do artigo 318 do
Codigo do Commercio vigente, Junto, além das actas ~ estatutos,
um certirlcado de deposito, passado pelo Banco Brltanmca da
Ameríca do Sul, que representa mais do que os dez por cento do
capital subscrípto,

Peço, pois, a V. Ex., havendo-me apresentado com os an
tecedentes em devida fórma, que se digne de accordar á so
ciedade The Cabeçai Gold Dredging and E:cploration Company
a autorização legal que necessita, como é de justiça. _. R.· A.
Norton~

Departamento d~ Justiça. Buenos Aires, abri! vinte e sete-~e
mil novecentos e Cinco. Passe para mformaçao á Inspectoria..
Geral de Justiça. - Irinew Remires,

Buenos Aires, maio, dois de mil novecentos e cinco.
EXID. SI', :

Sob a denominação de The Cabaçai Gold: D1'edging and Explo
rouon Oompany foi ccnstttuida nesta. Capital uma sociedade
anonyma cujo ObJ3CtiVO de associação é adquirir do Sr. Frede
rtck Grace Browu todos os bens, direitos, titulas, noções. privi
legias, concessões e opções que este possue aetualmcntc no rio
Cabaçnl, em Matto Grosso (Estados Unidos do Brazil), e, uma
ve't adquiridas essas pertenças, a sociedade procederã à com
petente exploração mtueíra.

O capital social, fixado em quinhentos mil pesos, ouro sel
lado, é representado por cem mil aeções do valor de cinco
pesos, ouro seHado, cada uma. A metade desse capital, ou
sejam cíncoeata mil acções integralizadas, será applícada ao
pagamento dos bens que devem ser transferidos á sociedade
pelo Sr. Frederick Grace Brown, e as cincoenta mil restantes
são destinadas á subscrípçâc publica em duas seríes, com cín
coe,nta. por cento da respectiva ímportancta realizados, ficando
assim suiJicientemente preenchidas as dísposlções das alíneas
segunda e terceira do artigo tresentos e dezoito do Codigo do
Commercio.

Os estatutos apresentados não oiferecem difticuldade
alguma para serem approvados, pois estão de perfeito aecordo
com o Codigo do Commerclo, Em consequenoía sou de parecer
que V. Ex. deve accordar-lhe o caracter de pessoa jurídica
solicitad? pelo requerente, caso este em que se deverá ordenar
o cumprimento do artigo tresentos e dezenove do Codigodo
Commercio.

E' o que tenho a informar a V. Ex. - M. M., AveUaneda.
- Ha um seIlo: Departamento de Justiça. Buenos Aires. maio,
dezesete de !U11 novecentos e cinco. Vistos estes autos, attentas
as informações prestadas pela Inspectoría GeraLde Justiça, e na
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conformidade das disposições do artigo trezentos e dezoito do
Codigo do Commerclo, o Presidente da República decreta:

Art. 1. o Autoriza-se a sociedade The Cabaçal GoZd Dt-edging
and Esoploratiow Company a runccíonar na República, como so
ciedade anonyma, cumpridas previamente as prescrípções do
ar tigo trezentos e dezenove do citado Codigo e sujeita ao 1'8
gímen dos estatutos respectivos Incluídos na cópia. da acta con
stante de folhas uma a dezeseís.

Art. 2. o Communique-se e publique-se, dê-se ao Registro
Nacional e, feita a apposição de sellos, permittu-se aos interes
sados tirar cópia das presentes autuações.i-- Quintana - J. V.
Gcnaales,

O que fica acima transcrlpto concorda fielmente corn o que
consta dos autos lettra. F numero vinte e um, do corrente anno,
archivados no Departamento de Justiça da Nação, o que cer
tifico.

Presente tambem a este acto o secretario da directoria da
dita instituição, o Sr. Roberto Scott Moncrieff, de estado casado,
com domicilio na calle San Martin, numero cento e noventa e
cinco j de cujo conhecimento e capacidade legal dou fé, disse:
que afim de dar cumprimento ao disposto no artigo vinte e um
dos referidos estatutos, vem referendar a firma do Sr. Pre
sidente.

Consentem em que da presente escríptura se tirem as
copias que forem pedidas.

Em testemunho do que, feita a leitura e ratificação. assim
o outorga. e rlrrua, sendo tostemunaas-presentcs e habeis o
Sr. André C. Paganini e o Sr. Francisco E. Seijo, aqui resi
dentes, do que dou fé.- R. A. Nortonc-e-Boberto S. Moncrieff·
Testemunhas, A. C. Paganini.- Fr-mcieca E. Seijo.---,- Está um
seüo, Perante mim Lisandro BiUinghtwst hiJo, tabelllão pu
blico. Vale a entrelinha-de.

Concorda com respectivo original, passado perante mim e
que fica á.folha. cento e vinte a seis verso e seguintes do registro
n. 72 a meu cargo.

Para a sociedade anonyma The Cabaçci Gold Dredging and
Exptoration Company e a pedido do Sr. Presidente o Sr. Ricardo
A, Norton, passo o presente segundo traslado. que séllo e firmo
em Buenos Aires, aos vinte e um de setembro de anno do sello,

Faz-se constar que segundo nota ao pé do traslado expe
dido anteriormente, a escriptura em questão foi escripta no Re
gistro Publico de Commercio, sob o n. quarenta e seis a fls.
quatrocentos setenta e seis e seguintes do livro dezesete, em
data de dezeseis de junho do corrente unno, do que dou fé.
- Lisandro BiUinghurst hijo, tabelliãc publico. Estava. uma.
estampilha. da República Argentina do valor de 50 centavos,
inutilizada. com a chancella do referido tabellião publico.

Reconheço verdadeira a asslgnatura retro de Lisandro Bi
ling"Qurst híjo, escrivão publico nesta cidade, e para constar
onde convier. mandei passar o presente, que assígno e vae sel
lado com o sello deste consulado geral, devendo a minha assí...
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enaturu ser reconhecida na. Secretaria das Relações Exteriores,
~u nas Inspectorias da.': Alfandegas ou nas Delegacias Fiscae3 do
Governo Federal. Buenos Aires, vinte a nove de setembro de
mil novecentos e cinco. -O consul geral, F. Emery, víee-conaut.
(Estava a. chancella do mesmo consulado geral inutilizando
uma estampilha do se110 consular braziletro do valor de 5$.
Nota de emolumentos consulares.) .

Reconheço verdadeira a essígnatura do Sr. F. Emery, VICe
consul em Buenos Aires. (Sobre quatro estampilhas federaes,
valendo collectívamente 550 réís.) Rio do Janeiro, dezoito de
novembro de mil novecentos e cinco.- Pelo dtrector g'eral,
Alexandrino de Oli-veira. (Estava a chaucella da Secretaria das
Relações Exteriores.)

Estavam colladas quatro estampilhas federaes, valendo
collectivameote 11$400, inutilizadas com o carimbo da Recebe
daria. do Rio de Janeiro, em data de dezoito de novembro de
mil novecentos e cinco.

NadiJ. mais continha o referido documento, que nem e ãel
mente verti do próprio original, ao qual me reporto,

Em fé do que, passei a presente, que selleí com o sello do
meu ofâcto e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos cinco
de dezembro de mil novecentos e cinco. Rio de Janeiro. de de
zembro de 1905.- Manoel de Jiattos Fonseca. (Estavam col
Iadas quatro estampilhas federaes no valor de 7$800, devida
mente ínutilízadaa.)

DECRETO N. 5840- DJ~ 13 })E .JANEIRO DE 1900

Abre ao :Ministerio da Fazenda o Credito de 218:524~900, para
occorrec li ltqui daçâo do debito da U0150 para com o"Estado do
Rio de Janeiro.

O Presidente da Republicn dos Estados Unidos do Brazil ,
usando da. autortzaçê;o coar.mda no art. 26, o. 10, fu't lei
n. 1145, de 31 de dezembro de 1903. revigorado pelo <11'&. 33
da. de n. 1453, de 30 de dezembro de 1905, e tendo ouvido o Tr'i
bunnl de Contas, na conformidade do art. 2'J,§ 2°, n. 2, lettra c,
do decreto legislativo n. 302, de 8 de outubro do 1800:

!les.olve abrir <ta Mintsterio da Fazenda o credito de
248:D2,j.$900. destinado ao pagamento ao Estado do Rio de Ja
neiro de igual ímportancía, afim de serem liquidadas as contas
8l~tre a União e o mesI~lo E.'jtado, comprehendenclo: pagamentos
íeítos pela, ex-província do Rio de Janeiro de jUL'os de 20 %
garautidos ,-t Cornpunhía Estrada de Ferro D. Pedro Il.u-ola-,
ttvoe ao período de 15 de julho de 1855 (~ 30 de j unho d~ 1865.
a..deantameuto effectuado pela mesma ex-províncía em lÍ
~~.malO de 1870, 00prazo de !res annos, sem juros, para.au-·
xíl íar a construcçaoda ~'" scccao da referida estl'ada; .dcspeza
com o sustento, vestuario e transporte de presos recolhidos á
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Penitenciaria, Casa de Detenção e cadeias do Estado do Rio de
Janeiro, de I de julho de 1891 a 1904, oüectnado por conta
da União; Importanata devida pelo Estado á União pelo trata
monto de enfermos, no Hospício Nacíonal de Alienados até 02°
trimestre de 1905; ímportancta de passagens, telegrauunas
e fretes devidos pelo Estado ,i.Estrada de Ferro Central do Bra.
z.il, de 1876 a 1903, c â. Repartição Geral dos 'I'elcgraphos
pela expedição de tclcgrammas até 31 de dezembro de 1904.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1906,18° da Republioa .

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de B'ulhões .

DECRETO N. 5841 ~ DE 15 DE JANEIRO DE 1906

Orea uma brigada de cavallana de Guardas Nacíonaes na comarca de
Cucltybanos, no üetado de Santa Catharína..

o Presidente da Republlca dos Estados unidos do Bt'azil
para execução do decreto 11. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unico. Fica. creedc na Guarda Nacional da comarca.
de Cur-itybancs, no Estu,do de Santa Cathar-ina., uma brigada de
cavallça-la, com a designação de 12a, a qual se constituirã
de dons regimentos, sob ns. 23 e 24, que so organizarão com os
guardas qualificados nos districtos da referida eomarca : revo
gadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1906, 18° da Republica .

Faxxcrsco DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Scobra .

DECRETO N. 5842 - DE 15 DE JANgIRO DE 1906

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas .Nactonaes na
comarca de S. José, no Estado de Santa Catharina.

o Presidente da. República dos Estados Unidos do Braail,
para execução do decreto 11. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco. Fica crcada na Guarda Nacional da. comarca
de S. José, no Estado de Santa Cuthar'ina, mais uma brigada
dc íntantaría com a designação de 160., a qUí11 se constituirá de
tres batalhões do serviço activo, US. 46, 47 e 48, e um do da
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reserva sob n . 16, que SD ol'gani%arão com os guardas quaIi
fie idos nos dístríctos dn refei-ídn COlUc'..I'Cél,; revogadas as
disposições em contrario.

Rio de Janeh-o, 15 de janoirc de 190G, 18° da, jtcpublícn..

FRA;\"CISCO DI-: PAUL.\' RODItWVES ALVES.

J. r. Seobra ,

DECIUi:TO N. 5843 - DE 15 DE JANEIRO DE 1906

Crea mais uma brigada de infantar-ia de Guardas Nacíouaes na comarca
de Ourítybanos, no Estado de Santa õathaeina.

O Presidente do, Rcpuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n . 431, de 14 de dizembro de 1896,
decreto. :

Artigo unico , Fica creada na Guui-da Nacional da comarca
de Cm-itybanos, no Estado de Santa Cathar'ina, mala uma
brigada de íuíantai-in com a designação de lT\ c, qual se con
stituirá do tres batalhões do serviço activo, ns. 49, 50 e 51,
eum do da reserva sob 11. 17, quo Sé organízarào com os guar...
das qualíücados nos distrlctos da rofmi.da, 00111<:<,1'Ou.; 1'0"0
g.:td<t.') as díspos.çõcs em contrario.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 190G, 18° (lu. Republica..

FRAKCI3CO DE PAUI,A RODrtIGUES Ar.vss,

J. J. Scabra,

DECRETO N. 5844 - DE 15 DE .JANEIRO DE 1906

Orea mais uma brigada de infantaria de Guardas Naoíonaea na comarca
de Itabapoana. no Estado do Espírito Santo.

O Presidente da Republíea dos Estados Unidos do Brazil,
par-a execução do decreto n. 4:31, de 14 de dezembro de 1896,
decreta. :

Artigo unieo, Fiou. creadc nn Guarda Nacional da comarca
de Itabapoana, no Estado do Eapirlto Santo, mais uma br-i
g;-~da. d~ ínrautaría, CDIE- a designação do 28:" a.qual se con
stituira de tros batu lhões do serviço acttvo. ns. 82, 83 e 84, e
um (~O da reserva, sob li, 28, que se orga.nizarão cem os guar-das
qualificados nos dístríctos da rcrerída comarca . revezadas as
dispostções em contrario. ' <:>

Rio de Janeiro, 15 do janeiro de 1006, 18°da Rcpublica .

FRANCISCO DE PAUI.A RODRIGUES Ar;VES.

J. J. 'Seabra,



21l zeros DO PODE?, EXECUTIVO

DFCRETO N. 586 - DE 15 DE JA:\"r.;mD DE lDOG

Crca mais uma brrgada .!o i nf'ant.aria de Guardas Nacionacs na
CDJllUI'Ca da Capital do Estado <lo Mm-anhão ,

o Presidente da Rcpnblíca dos Est,-tdo.~ Uuidos do Brazil ,
para execucào do decreto n. 4Jl, de 14 de dezembro de 1896,
decreta: .

Artigo uuico. Fica creada 11{l, Guarda Nacional da COIDrLI'Ca

da. CJ..pital do Estado do )Iamnlúo mais uma. ln-igada de ínían
tai-iu, com a. de3igna.ção de 40a, a qual se constituirá de
tres batalhões do serviço actívo, ns. 118, 11a e 120, e um
do d<!, reserva sob n. 40, que se organizarão com os guardas
quu.liflcarlns nos distrlctos da referida comorca ; rcvogodas
a-:; disposições em contrario.

Rio do J<.tlloiro, 15 de janeiro lia 1906, 186 da Republ.ica ,

FRAXC;SCO DE PA1;LA RODIUGl:ES ALVES.

J. J. Seobra,

DECRETO N. 5846 - DE 15 DC .1A~ElRb DE 1006

Crca urna bJ'i;:;arla de cavaüai-ia de Guardas Nacionaes na comarca
~ de Santos, no Estado de S. Paulo.

o Pr-esidente da Rcpuhlica dos Estados Unidos do Braztl,
pa.ry. execução do decreto n. 4:J1, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo nnlco. Fic,-1. cre:l,da na Guarda Nacional da comarca.
de Santos, no Estado de S. Paulo, uma brigada de cuve.llarta,
com a designação de tji)o., a qual se constituirá de dons regi
mentos sob 118. 1.'2D o 1:30, que se organizarão .com os guardas
qualiflcatlos nos dísn-íctos da relcrid,~ comarca ; revogadas
as dislJosi(,'()e~ em eontrarío.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1906, 18Q da. Republica ,
Fr:X:\CISCO DE P ..\."L"I,A ROIlRlGl;ES ALVES.

J. J. Scaura.

DECRETO N. 5847 - DE 15 DJ'~ .!A"'J~lRO DE 1906

Creu m::tis ama Jn-icado (te infnnt.ar-ia e uma de cavaltaría de Guar
das Nacionaes na "comarca de Cachoeh-a , no Estado tia Bahia.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br'azi l,
para execução do decreto n. :IS1, de U de dezembro de 1890,
decreta:

Artigo uuico , Picam Cl'ÜaÜ:l.S na Guarda Nacional da co
marca de Cachoeir-a, DO Estado da Bahia, mais uma br-igada, de
infantaria. e Ul)1[~ do cavallar ia, aquella com a designação de
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126", que se constituirá. de tres batalhões do, serviço acüvo
ns. 376, 377 e 378. e um do da reserva sob n , 126. e esta com
a de 65'\ que se.constituirá. de dons rcgímeutos, ns. 129 e 1~0.
os quaes se orcanízarão com os rruurdas qualificados nos dIS
trictos <la l'on~rld(t comarca; rc~ogad:J.s as disposições em
contrario,

Rio de Janelro, 15 de janeiro de lDJ6, 18° da Republica.

FRA:\C1SCO JH: PAl;LA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seobra;

DECRETO N. 5848 - DE 15 DE JANlmw DE 1903

Orca uma brigada do cavatlaria de Guardas Nacionaes no muni
cipio de Limoeiro, no Estado de Pernambuco.

O Presidente da, Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1890,
decreta:

Artigo unico . Fica creada na Guarda Nacional do muni
cipío de Limoeiro, no Estado de Pernambuco, uma brtgarla de
cavaüaría. com a designação de 42(', a qual se constituirá de
dous regimentos sob us. 83 e 84, quo se organizarão com os
guardas qualificados nos dístrictos do referido municipio;
revogadas as disposições em contrario.

Ide de Janeiro, 15 de janeiro de 190G, 18° da Republica ,
pn.ceorsco D,E PAm~A RODRIGUES ALVES.

J. J. seooro,

nEC1U~TO N. 5849 - DE 15 DE JANEIRO DE 1906

Crea deus postos üscaes no terr-í tório do Amapá

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil
nostermos do art. 3°, § l«, da Nova Consolidação das Leis da~
AIümdegas e Mesas de Rendas, decreta:

Ar.t. 1.° Ficam creados dons postos fiscaes nos lagares
denomina..~~3 0Y~p~c e Montenegro, no territorio do Amapá,
sujeitos a. [urtsdíccão da Alfandega do Pat'ã .

. Art. 2. ° Esses postos âscaes e o cruzador destinado ao ser
VIÇO de fiscalização aduaneira na costa do mesmo territorio
terão o pessoal com os vencimentos constantes das vtabellas
que a este acompanham •

.-\rt.. 3,° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 19013, 18t.> da Republioa.,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.
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'I'abetla de classe, numero e vencimento do pessoal dos postos
ftscaes do Oyapoc e Montenegro. no territorio do Amapá,
a que se refere o decreto n. 5348, desta data.

Pessoal dos postos

2 encarregados .......••......••.•..
2 escrivães ..................•••...
2 sargentos commandantcs da força

dos guardas••.•••...•.•..••...
8 guat'(las .....................•...
;2 patrões de escaler .. , ....•.•...•.•
16 marinheiros ............•.....••

Vencimento
annual

4:200$000
:J:OOO$OOO

3:0008000
3:000$000
2: 100,ôOOO
1:800$000

Total

8:400$000
7:200$000

7:200$000
24:0008000

4:320:\000
28:800$000

Not<1-Quando os Jogares de encnrregudos e escrivães forem
exercidos por empregados de Fazenda, em commíssão, per
eeberão estes, além de seus respectivos vencimentos, mais a,
gratírtcacào annual de 3:600$ pelo exercício do primeiro Cê11'gO

e a.. de 2:400,~ pelo do segundo.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 190G. - Leopoldo de

Bulhões.

Tabella de classe, numero e vencimentos do pessoal do rebo
cador-cruzador destdnado ao serviço de fiscalização adua
neira na costa do ter-r-ttor-Io do Amapá, a que se refere
o decreto n ..5849, desta data

Pessoal Vencimento
mensal Total

1 cornmandante .....•....•...•.....
1 ímmedíatc ~ pratico do Amapá ..
1 mestre .
1 primeiro machínlsta .....•......•
1 segundo machuüsta .
2 fogu istas ..........•.......•.•....
2 carvoeiros .....•••.•...............
8 marinheiros .......•....•......•....

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de
Bulhões.

450$000 5:400$000
4008000 4:800$000
300$000 3:0008000
400$000 4:800$000
300,000 3:000$000
1508000 3:0003000
100$000 2:400,000
150$000 14:400$000

1900. - Leopoldo de

DECRETO N. 5350 - DE 15 DE .JANEIRO DE 1906

Abre ao Mínistcrio da Fazenda o credito de 59:100$415, OUTO,

supplemcntar ao n. 31 do art. 19 da lei n . 1316, de 31 de
dezembro de HJO/l.

O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Br'aztl;
usando da autorização confer-ida no decreto legislativo n, 1460,
de 3 do corrente mez :
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Resolve abrir <LO ;"'linisterio da Fazenda o credito rl~
59:lO0$415, onro, supplementar ao n. 31 do art. 19 da lei
n . 13W, de 31 de dezembro de 1904.

Rio de Janeir-o, 15 de janeiro de 1906, 18° da jjopublica ,

FRAi'.'CrsCO Dl~ PAULA HODRIGlJES ALVES.

Leopoldo de Bulhões,

DECRETO X. 5851 - DE 15 DE .JANEIRO DE 190G

Abre ao Ministorto da Fazenda o credito de 130:000$, supptcmentur
<i rubr-ica 12" do crt , 1~) da Icí n , 1316, de 31 de dezembro
de HI04.

O Presidente da Repuhlica, dos Estados Unidos do Brazil,
usando da, autor-izaçào conferida no decreto Ieglslatívo
TI. 1450, de 3 do corrente:

Resolvo abrir <to Ministcrio ela Fuzenda o credito de
130:000B, .supptcmentar ai-ubriea 1.2'-1. do urt, 19 d<~ lei n. I:3lf3,
de 31 de dezembro de 1904.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1906, 18° da Republica ,

FRA?\CJSCO DE PAULA RODlUGlJES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

Di':CRETO N. 5852 - ng 15 DE .JANEIRO m; 1906

Abro ao Ministerío da Faacn.la o credito de 15:1r9G$994 pura indcm
uizur o cofre de orphãos de igual quancín, fraudulentamente
retirada dos cofres da Delegacia Fiscal do 'I'hcsouro Federal
no Est ado .da Bahia..

üPl'esidente da, Repu. blica dos Estados Unidos do Br'az.il ,
usando da autorização constante do decreto legislativo n. 1461,
de 3 de janeiro corrente, resolve abril' ao Míuisterío da 11'<1
«euda o credito de 15:490;;..;g94 para indemntzar o cofre de
orphãos de igual quantia neUe deposíjada em 15 de dezembro
de 1902 e pertencente {~ menor Alzira Penna, quantia esta
que foi rraudulcntamentc retirada dos cofres da Delegacia
Fiscal do Thesouro Federal no Estado da Bahia por meio de
precataria f<.tll:io.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1906, 18° da Rcpublíca..

FRA;,\C1SCO DE PAUI,A RODRIGVES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.
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DECRETO N. 5853 - DE 15 DE ,JANEIlW DE 1906

Crea um posto fiscal na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul

O Presidente da República dos Estados Unidos do Braz.il,
nos termos do .dísposto no art. 2°, n. VIII, da lei n , 1452,
de 30 de dezembro de 1905, decreta:

Art.. 1. o Fica. crendo um posto fiscal na. cidade de Ba.gé,
:Esta.do do Rio Grande do Sul, sujeito á j urlsdicçâo da Delegacia
Fiscal do Thesouro Federal no mesmo Estado. .

Art. 2.° O pessoal do referido posto se comporá de um
encarregado, empregado de Alfandega em commissão, de um
escrivão e dons guardas, com O~ vencimentos constantes da
tabolla que a este acompauha..

ArG. 3. o O serviço de fiscalização do transito terrestre
obedecera ás disposições' da Nova Consolidação das Leis das
Alfundegas e Mesas de Rendas.

Art. 4.° Revogam-se -as disposições em contrario.
Rio de Jaueiro, 15 de janeiro de 1906, 18°da Republica.

FRANCISCO DE PAUJ>A RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

Tabella do numero, classe e vencimentos do pessoal do posto
fiscal na cidade de Bagé, Estado do 'Rio Grande do Sul,
a que se refere o decreto n . 5853, desta data.

o

'"-;; ~-

" "o Classe
o w

Totalm '" """ "- .• ~SO-
M

CJ

I Encarregado ...•.••..••••..••. 300$000 3:600$000

I gscrívãc ......•.•••••••...•••. 250$000 3:000$000

2 Guar-das ........•..•..••..•..• 200$000 4:800$000

Aluguel de casa, despcza de
expediente c oventuacs...... - 4:000$000

15:400$000

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 190f:i.- Leopoldo de
Bulhões.
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DECRETO N. 5834 - DE lG DE JA:\I::i:RO DE 1900

31

Approva as plantas c orçamentos da despcaa com a .construcção
de dons trechos do caos âuctnantc e da ponte lambem flu
ctuantc , no porto de Manáos. no Y,1.l01' de 8P8;112S23() para o
ecos e de 656;827$651 para a ponte.

o Presidente da República elos Estados unidos do Bi-azil,
atteudendo ao que requereu a Companhia .i.1Iandos Horbour,
lim,ited, ccssíouaría das obras de melhoramentos do porto de
Manaos, decreta:

Art.igo untco. Picam approvadas as plantas e orçamentos.
que com este baixam, devidamente rubricados em IU03 e 1904
pela Companhia Máildos Hcrbour, ííonited.: com <1 oonstruoçâo
de dons trechos do caos fluctuante e da ponte também üu
ctuantc. de accordc com os planos o orçamentos anterior
mente approvados, na importancia de 80a: I V~$'230 para o
cacs e de 656:827B651 pera <1 ponte.

A ímportancta total de 1.555:93U$8HO. sujeita (~ reducção
estabelecida na clausula. XV[ do decreto n. 37;2~, de I de
agosto de 1900, será opportunumcnte levada á conta do
capital du referida companhia..

Rio de Jaucrro, 16 de janeiro de 1000, 180 da, Iccpubüca ,

FitA.~CISC() na PAULA Rooiuouss AT,YES,

Lauro Scveríano Müller.

DECRETO N. 5855 - DE 16 DE JANEIRO DE 190G

Concede autorização li Tkc Bru.modo Gold Dl'edging CM1d Explol'ution
CompCI·ny para funcctonar no.Republtca,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Braail,
attendendo ao que requereu a The Brwnado Gold Dredging and
Exploration Company, devidamente representada, decreta. :

Artigo unlco. E' concedida autorização á The Brwmado Gold
D1'edging anâ Exploration Company para funcciouar na Repu
blíca com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas
que a este acompanham. assignadas pelo Mínístro da. Industria
Viação e Obras Publicas, e fica.ndo obrigada ao cumprimento das
formalidades exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 1906, 18' da Republíca,

FRANCISCO DE PAULA. RODRIGUES ALVES.

Louro Seoeriono Mü!ler.
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Clausulas que acom~anham ouecreto n, ~~~51 uesta uata
I

A 'l'he Bríimado Gold D'Y'edging and Ecploration: Cornpany
é obrigada a ter um representante no Brazil com plenos e .illl
mttados poderes para tratar e definitivamente resolver as ques
tões que se suscitarem. Quer com o Governo, quer com parti
culares, podendo ser damandado e receber citação inicial pela.
companhia.

II

Todos osactos que praticar no Braztl ficarão sujcítos unica
mente as respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção de seus
tribunaes judlcíaníos ou administrativos, sem que, em tempo
algum. possa a referida companhia. reclamar qualquer excepçâo
fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir
de base para qualquer reclamação concernente á execução das
obras ou serviços a que ellea se referem.

III

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alte:..
ração que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-Ihe-ha cassada a autorização para funccionar na República,
si infringir esta clausula.

IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do

príncípío de achar-se a companhia sujeita ás disposições do di
reito nacional que regem as sociedades anonymas.

v
A lnfraeção de qualquer das clausulas, para a qual não es~

teja comrmnada pena especial. será punida com a multa de um
conto de réis (I :000$) u cinco contos (5:000$) e, no caso de
reíncídencia pela cassação da. autorização concedida pelo decreto
em virtude do qual baixam as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 1906. - Lo.uro Seoeríamo
Müller.

Eu abaixo asslguado, traductor publico e interprete COIUa
mereíal juramentado. por nomeação da merltissíma runta oom
mercial da Capital Federal:

Certifico, pela presente, que me foi apresentada uma escrt
ptura publica contendo as actas da constituição da sociedade
anonyma The Br-amado Gold Dredging and Exploration Company
e os respectivos estatutos, assim como o parecer da Divisão
Geral de Justiça da Republíca Argentina e o decreto do Governo
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da mesma Republica, reconhecendo-lhe a SU:1 personalí.lade
juridica, afim. de a t~a.duziI' para a. Ilngua .vernacula.! o qu~
assim cumpri em razao do meu offício e cuja traducção é a
seguinte:

TRADUCÇÃO

Numero cento e oitenta e oito - Nesta cidade de BU13ll0S
Aires, Capital da Repnblica Argentina, aos dezoito de agosto de
mil novecentos e cinco, perante mim, tabellião publico, e as
testemunhas que firmam no final do presente acto, compareceu
o doutor Antonio Martinez Ruflnc, de estado casado, com domí
cilio na rua Bartolorné Mitre numero trezentos e sessenta e seis,
maior de idade, de mim conhecido, do que dou fé ; comparece no
caracter do presidente da sociedade anonvma denomíncda Tke
Br-amado Gold Dl'edging and Eiopíoration Company, e autorizado
para este acto em virtude dos documentos habilitantes que serão
transcríptos, e expoz : .

Que: havendo sido approvadoa 'Pelo Governo Superior Na
cionalos estatutos da referida companhia, com reconhecimento
expresso de sua personalidade jurídica, foi-lhe dada a incu!U
bencía, pela directoria da mesma, de executar todas as gestões
conducentes :l sua organiza.ção legal e, sendo reconhecida :t.in
stituição nosso caracter, devendo se preencher os requísltos
prescrlptos pelo artigo trezentos 0 dezenove do Coduro do COill
mareio, vem outorgar a respectiva esoríptura. ínsertnndo aqui
o texto das actas da constituição da sociedade, os estatutos da
mesma, o parecer da. Divisão da Justiça e o decreto do Superior
oovemo, cujo teor eo seguinte:

« Na.cidade de Buenos Aires, Capital da. Republica Argen
tina, rlU dia treze de maio do mil novecentos e cinco, reunidos os
senhores mencionados a margem : Carlos t~. Scholes, Benjamin
Dupont, Eduardo B. Mncadam, Antonio Martinez Ruflno, Arturo
Elburn, Ricardo A. Ncr ton, Carlos J. W. Dawney, J. Carlos
Calastremé, Roberto Bruce Gloag, Juan M. Muilaly, Carlos
Franchini, Henry F. ChamperIayne, Carlos F. M. Peatherston,
Sydney Edward Franois, na rua Bartolomé Mitre numero tre
zentos e sessenta e seis, esoríptorío numero onze, para. o âm de
formarem uma companhia. anonyma para adq uirir e explorar
pelo syatema de dragagem, ou por qualquer outro systema que
lhe convenha, a propriedade mineira. ubicada no rio Brumado
e seus aflluentes, no Estado de Matto Grosso, Estados Unidos do
Braztl, segundo as plantas e memoríaes que se teem presentes,
concedida pelo governo daquelle Estado ao senhor Frederico
Graee Brown, o qual offerece transferüa com titulas perfeitos
<~ companhia que se constituir mediante o pagamento de du
zeutos e cíneoenta mil pesos. ouro sellado, ímportancia esta que
receberá .em acções integralizadas do capital que for emítüdo,

D~POB de uma troca de ídéas sobre a dita proposta, foi
resolvído r

lQ, constituir-se uma sociedade anonyma denominada
The Brumado Gold Dredging and Exploration Company para

Executivo - 1906 3
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adquirir e explorar a. propriedade mineira oíterecída pelo senhor
!"ederico Grace Brown, situada no rio Bramado e seus affíu
entes, no Estado de Matto Grosso, no Brazfl, segundo as
plantas e memoriaes a que já se tez refereneia, mediante o
pagamento de duzentos e ciucoenta mil pesos, ouro sellado, em
acções integralizadas da mesma, podendo, além disso, a socie
dade que se constítun- adquirir e explorar qualquer outra pro
priedade mineira. que lhe convenha j

2'''' fixar o capital desta sociedade em quinhentos mil pesos.
ouro sellado, dividido em cem mil acções, de cinco pesos, ouro
sellado cada uma; destas cem mil acções serão destinadas
ao pagamento da propriedade mineira que se adquire cíneoenta
mil acções integralizadas, e as cíncoenta mil restantes serão
destinadas á suhscripção publica;

3°, emíttir-se as oincoenta mil acções destinadas à sub
scripção publica em duas séries de víute e cinco mil aeções
cada uma: a primeira sera emittida immediatamente, pagavel
do seguinte modo: eíncoenta por cento do valor de cada accão
no acto da. suhscripção e os outros cíucoenta por cento-noventa
(lias depois. A segunda serre será emtttíde quando a directoria
determinar e na fórrna que 1'01' estabelecida nos estatutos que
serão confeccionados;

4°, nomear-se para formarem a primeira, directoríu os se
nhores doutor Antonio Martinez Ruâuo. para presidente; Carlos
Franchini, pura vice-presidente ; .J. Carlos Ca1astremé para
vogal-taesodrelro ; Ricardo A. Nor ton, para vogal-secretar-io ;
doutor Benjamin Dupont, para. vogal; Cadwallader J. Tetley,
para, primeiro supplenté ; Teodoro G. Kussrow, para segundo
snpplente; Tomás B. Fowler, para syndico ;

r. 50. commetter-se aos senhores correctores Henderson
o Elburn a collocação das acçôes destinadas á subscripcão Pu
blica, sendo a sua corretagem por conta.dos vendedores;

6°, manter-se em SeU$ cargos os senhores nomeados para
formarem a primeira directoria, e conferir-se aos mesmos auto
rização para conreccíonar os estatutos desta companhia, que
deverão ser apresentados na primeira reunião;

7°, fixar-se o dia dezenove de maio ás duas horas da tarde
para ser celebrada nova sessão no mesmo local, afim de tornar
se conuecimento do prcjecto de estatutos encommendado á
dírectoria, e, uma vez approvado, proceder-se á subscripção
publica do capital social.

Com estas resoluções deu-se por finda. a sessão, passando-a c
a outro aposento para Ser redigida a presente aota, que, depois
de prompta e tornados a seus lagares os senhores presentes, foi
Ildu, approvada e assíguada pelos mesmos para constar.
-Anton'io Martinez Rufino.-C. Fru,nchini.-J. Carlos Calas
tremê, - Benjamin Dupont : - Carlos F. Scholee, - C. J. V.
Dawney. - R. A. Norton , - R. B. Glooç, - S. E. F1-ancis.
Arthur ElbHrn.--H. F. ChamberlaY'rJe.-J. u, MHUaly.-E. B.
jl-Iacadam.- C. T. 111. Feaiherüow,
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N~ cidade de Buenos Aires, Capital da Republica Argen
tina. aos dezenove dias de maio de mil novecentos e cmco,
reunidos 08 senhores mencionados á ma.rgem: Carlo» F.
Scholes, Benjamin Dupont, Eduardo B. Macadam, Antonio
Martinez Ruftno, Arturo Elburn, Ricardo A. Norton, Carlos J.
\V. Dawney, J. Carlos Calaatremé, Roberto Bruce Gloag,
Juan M. Mullaly, Carlos Franchini, I-Ienry F. Ohamberlayne,
Carlos T. M. Featherston, Sydney Bdward Francis, na rua
Bartolomé 1Iitre numero trezentos e sessenta e seis, escriptorio
numero onze. sob a presídencía do senhor doutor Antonio
Martinez Ruflno, e servindo de secretario o senhor Ricardo
A. Norton, sendo duas horas da tarde. declarou-se aberta a
sessão, pr-ocedendo-sea leitura do projecto ·de estatutos con
feccionados pela directoria para a The Brumado Gold D1'ed
ging and Exploration Company.

Lidos estes e depois de uma troca de Idéas sobre o projecto
em discussão, resolveu-se approval-os na fôrma consignada
mais adeante.

Procedeu-se em seguida. â subsorípeão do capital social
entre os presentes, com o seguinte resulta.do: O senhor Carlos
F. Scholes, com cem acções, ou sejam quinhentos pesos, ouro
senado; o senhor Bunjamin Dupout, com quatro mil acções, ou
sejam vinte mil pesos, ouro sellado ; o senhor Eduardo B~ Ma
cadam, com duzentas acções, ou sejam mil pesos. ouro seIlado;
o senhor Antonio Martinez Ruâuo, com duas mil aeções, ou se
jam dez mil pesos, ouro sellado; o senhor Arturo Elburn, com
duzentas acções, ou sejam mil pesos, ouro seIlado; o senhor
Ricardo A. Norton, com seiscentas acçõos, ou sejam tres mil pe
sos. aura sellado ; o senhor Carlos J. 'rV. Dawney, com duzentas
acçõesa ou sejam mil pesos, ouro sellado ; o senhor J. Carlos Oe
Iastremé, com mil acções, ou sojam cinco mil pesos, ouro seIlado;
o senhor Roberto Bruoe Gloag, com quinhentas acções, ou sejam
dons mil e quinhentos pesos, ouro sellado ; o senhor Juan M.
Mulialy, com duzentas acções, ou sejam mil pesos, ouro sellado;
.Q senhor Carlos Franchiní, com mil aeeões, ou sejam cinco
mil pes~s, ou.!'o sellado! o senhor IIenry F. Chamberlayne, com
duas mil acçoes, ou SCJ<1IU mil pesos, ouro sellado ; o senhor
CaTlos T. M. Featberston, com oresenras acções, ou sejam mil e
quinhsutos pesos,_ouro sellado ; o .senhur Sydney Edward Fran
eIS, com cem accoes, ou sejam quinhentos pesos, ouro sclladn.

Esta.tutos da s<l.)ciedt',~de a1l1.oll.Y.Dla «'".!.'he
~rilJ:nn~adoGolld Dredg]ng' <l..~ Explora
t10ll Company»

DEXO:-'UNAÇÃO, DO;'yllCILJO. FÓR?lJA. ODJECTO E DURAÇÃO
DA socmDADE

Art. 1: o Sob a denominação Thc Brwmaâo Gold D1'edging
& Explori!tton G0n.lpany e com domicilio legal nesta. cidade de
Buenos Arres, capital da Republica Argentina, fica constituida
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uma sociedade anonyma com o fim de adquirir do seuhor Fre
derico Grace Brown todos os bens, direitos, títulos, acções, prí
vileglos, concessões e opções que uctualmen te elIe possue no
rio Br-umado, em Matto Grosso, Estados Unidos do Brazil, e,
uma vez adquiridos. proceder a respectiva exploração mineira .
Entre 08 referidos bens encontra-se o direito· de. exploração e
de-aproveitamento do rio Bramado, outorgado pelo governo do
Estado de Matto Grosso, pelo prazo de vinte annos, com a fa
culdade de renovação, incluindo os affluentes do mesmo rio,
o que tudo representa uma área aumfera de setenta e dous mil
hectares, approxirnadamonte.

A sociedade fica habilitada para adquirir outras proprie
dades mineiras e tanto estas como a. mencionada acima eUa
poderá, em vez. de exploral-as, alienal-as total ou parcial
mente, ou fundar outra ou outras companhias, ou sobre ellas
celebrar qualquer contracto ou contractos perrnittidos por lei
e que forem julgados de conveuíencta para seus interesses.

Art. 2.(l A sociedade abonará ao senhor Frederico Grace
Brown por tudo que, segundo a primeira parte do 'artigo ante
rior, deve alienar em seu fa.V01', a quantia de duzentos e cíu
coenta mil pesos, ouro sellado, em igual valor nominal das ao
ções que deve emittir para a formação de seu capital. Esta quan
tia é representada por ctcccema mil acções do valor de cinco
pesos. ouro selladc, cada uma, que serão entregues ao vendedor
no acto de passar a esta sociedade a escriptura definitiva de
venda e transterencia de todos os bens e direitos que devo alie
nar em seu favor e que :ficam referidos.

AI't. 3,(l A sociedade poderá praticar todos os actos juri
dicas que julgar necessários ou convenientes aos fins de sua
fcnmação, na Repuhlica ou Ióra 'della, e fazer perante as auto
ridades nacionaes ou estrangeiras todas as causas que julgar
couducantes a03 mesmos :fins citados. Poderá. tambem emittir
obrigações dentro ou fóra do paíz, dando as garantias que
forem neeossarlas, assim como nomear representantes ou esta
belecer succursaos Do estrangeiro Ou em qualquer ponto da
Republica.

Art. 4.(l Fica fixada a duração da companhia em trinta.
annos a contar do dia de sua constituição definitiva.

CAPITAL E AC,ÇÕES

Art. 5.° O ca-pital da companhia fica fixado em quinhentos
mil pesos. ouro saltado, representado por cem mil acções do valor
de cinco pesos, ouro sellado, cada uma, A metade desse capital,
duzentos e cincoenta mil pesos, ouro sellado, ou sejam cincoenta
mil acções integralizadas, será applícada ao pagamento dos
bens que o Sr. Brown deve transferir á sociedade, conforme
ficou expresso nos urttgos primeiro e segundo. A outra metade,
ou sejam duzentos e cíncoenta mil pesos, ouro sellado, restante,
ou cincoenta mil acções de cinco pesos, ouro sellado, cada uma,
será coberta por subscrípcão publica, na seguinte forma: vínts-
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il: cinco mil acções cuja emissão 80 resolve desde logo e que
serão pagaveís nas seguintes quotas: cíncoenta po~ cento .no
acto da subscrípção, e cincoenta po,.: cento_nove1?t~ dias depois.
~s restantes vinte e cinco mil accoes sorao ernittidas logo que
~ dtrectocia o julgar necessarío. Chegado. ao caso de emíttír-se
estas ultimas aeções, serão ellas oííerecidas em rateie a todos
03 possuidores de acções da sociedade na da.t~ de. ser fel~a. a
emissão. Assim, o capital social fica dístrlbuído do seguinte
modo: cincoenta mil acções integralizadas do valor de cmco
pesos, ouro soltado, cada uma, ou seja u~ total de duzentos e
cíncoenta mil pesos, ouro sellado, que serao entregues ao men
cionado Sr. Brown em pagamento de todos os bens que deve
alienar em favor da sociedade, segundo ficou dito, duzentos e
cincoenta mil pesos, ouro sellado ; vinte e cinco mil acções, cuja
emissão fica desde já resolvida, cada uma do valor de cinco
pesos, ouro soltado, ou seja um totel de cento e viu "te e cinco mil
pesos, ouro sellado, vinte e cinco mil acções reservadas para
serem emittidas na occasiâo que a dírectoria determinar, tam
bem do valor de cinco pesos, ouro scllado, cada uma, ou seja
um total de cento e vinte e cinco mil pesos, ouro soltado, cem mil
acções - quinhentos mil pesos, ouro sellado,

Art. 6.0 Compete á dírectoría, além de fixar a época, se
gundo ficou dito, da emissão das vinte e cinco mil acções de
integralização do capital social, determinar si devem ser emito
tidas de uma ou varias vezes, si devem ser pagas integralmente
de urna só vez ou por quotas, estabelecendo os prazos em que se
devel'ão~X~zer os pagamentos, sendo-lhe para isso concedidas as
mais amplas faculdades.

Art 7.0 Com referencia á subscvípção de accionistas serão
observadas as seguintes disposições:
_ a) os subscriptores das vinte e cinco mil acções, cuja emts

sao ücou resolvida, entrarão com a segunda quota dentro dos
noventa. dias úa, subscrtpçâo da acção e do pagamento da prt
meíra quota. Para estarem obrigados ao pagainento daquella
quota não precisam os subscriptores ser avisados pela dírecto
ria, bastando o simples decurso de prazo indicado para faze!'
nascer essa obrigação j

. b) com refereneia á chamada á subscrípção das vinte e
~mco mil aeções que completam o capital social, a directoria
la~á.sabel>, com trinta dias de antecedencia por meio de avisos
puolIcado.s om um Jornal da Capital e affixados na Bolsa do
Commeralo da mesma, a data f:' fi. casa bancaria em que devem.
os subscrípsoras effectuar o pagamento'

c) os subacriptores em atrazo do p~gamento de suas acções
ou quotas mcorrerao na pena do pagamento de um juro á razão
de dous por cento mensa~s, sobre a sua divida respeetíva, a con
"tal' da data em que, na forma das lettras a e b, deveriam teref
fectuado esse pagamento.

Passados sessenta dias dessa data, sem que seja eUe veríü
cado, a dírectoría tem a faculdade de proceder na formo, estabe-
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Ieeida na segunda uarte do artigo trezentos e trinta e tres do
Codigo do Commercio ;

d) ernquanto não estiverem integralmente pagas, as
acções serão nominaes, porém transferíveis por meio de en
dosso ;

. e) integralizado o valor das acções, entregar-se-hão titulos
definitivos ao portador. devendo o subscriptor por sua vez de..
volver á sociedade os recibos ou certificados provisorios que se
houverem outorgado.

Art. 8.° A participação do accíonísta no social e nos lucros
que se obtiverem sent sempre proporcional ao numero de acções
integralizadas que possuir . .A do subscríptor de acções não ínte
gralízadas será proporcional ás quotas de pagamento e â data
em que foram effectuadas.

Art. 9.° O facto de subscrever ou possuir uma ou mais
acções implica o pleno conhecimento dos presentes estatutos.
bem como a obrigação, por parte do subscriptor ou possuidor,
de submetter-se ao q U8 esses dispõem c ás resoluções das assem
bléas socíaes devidamente coaetítuídae.

COXTABlLIDADE

Art. 10. A ,contabilidade será por partidas dobradas na
fórma do Codigode Commercío, O anno financeiro começará em
primeiro de julho e terminará om trinta de junho.

ADMINISTRAÇÃO

Art. 11. A sociedade serã administrada por uma díre
ctoría eleita pela. assembléa geral e composta- de cinco mera
bras titulares, a saber: um presidente, um vice-presidente,
um vogal thesoureíro, um vogal secretario e um vogal. Ao
mesmo tempo que os titulares, serão eleitos dous supplentes
designados primeiro e segundo, que substituirão aquelles em
caso de morte, renuncia, ausencía ou qualquer outro impe
dimento.

Art. 12. Todo díroctor titular ou supplente deverá depo
sitar na caixa da sociedade cem acções integralizadas, que
não poderão ser alienadas emquanto durar a gestão do mesmo
director.

Ai'L 13. Um director titular ou supplente deixará de
801-0 no caso de doíxac de ser accionísta ou si, por qualquer
eírcumstancía, for devedor em atrazo da sociedade ou si
deixar de assistir habitualmente ás reuniões da directoria,
sem causa justificada, ou si fizer concordata com seus credo
res. Em qualquer dos casos expressos se-declarará o director
cessante e convocar-se-ha o supplente que lhe corresponda
segundo a ordem de nomeação.

Art. 14. Caso estiverem ausentes o presidente e o vice
presidente a uma mesma reunião da directoria, os directores
presentes designarão qual delles deve presídíl-a,
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Art. 15. A dírcctot-ia poderá reunir-se em sessão somente
com tres de Seus membros.

Art. 16. A dírectoria reunír-se-ha uma vez por mez,
pelo menos, podendo em caso de necessidade ser convocadas
outras reuniões pelo presidente em eXerClCIO. As resoluções
serão tomadas por maioria de votos, sem contar o do presi
dente, que o terá tão sómente em caso de empate para com
seu voto decidir as questões. De toda sessao que celebrar a
dírcctoria será lavrada uma acta. em um livro ad hoc, que
será assígnada pelo presidente, com .o secretario, subatituido
este em caso de ausencía por um dos directores Que, ao abrir..se
a sessão, será designado pelo presidente para servir nesse
caracter.

Art. 17. O exercido da primeira díuectcna durará tres
annos com a excepçãc de tres de seus membros que serão
sorte~do::l no fim do segundo anno (sorteio esse em que não en
trará o prealdeute) e ao concluir-se o terceiro anno sahtrão
os resta,âtes. Nos aunos seguintes a renovação se fará por
antiguidade de ,tres o dous membros alternadamente cada
anno. A nomeação dos supplentes será por um anno somente.

A eleição da directorie e de supplentes se fará em assembléa
geral, podendo os retirantes ser reeleitos.

ATTRlBUIÇÕES DA DIRECTORIA

Art. 18. Compete á directoria a resolução de todos osassum
ptos e negocias que, pela índole da sociedade. lhe cor-respondem:
estudos, ensaíos, vendas de propriedades, provedorias, verífi
cação de lei de metces, venda dos mesmos e outros assumptos
soctaos, erníttír obrigações e debeníwres dentro ou fóra do paiz e
contrahí r toda a classe de obrigações, submettendo-se em tudo
ás leis da Republioa., ás disposições destes ,estatutos e ás resolu
ções das aasembíéas de accíoniataa, Compete-lhe, outroaím,
fixar as despesas geraes da administração; dar conta ás assem
bléas de accionístas da gestão dos negocias socíaes que lhe estão
conftad?s, levantando para esse fim o competente inventario e
extrabmdo.o .bala.nço do activo e passivo. Proporá opportuna
mente o dívídendo que convenha distribuir. Oabe-Iue ainda
nomear e substituir os empregados da sociedade e bem assim
fixar a respectiva remuneração.

PRESIDENTE

J. Art. 19. Compete ao presidente e na sua. falta ao vice:
uttenrlsr a tudo que se relaciona com a administração da socie
dade e resolver tudo que diz respeito ao pessoal de ompregados;
representar a sociedade em todas as suas relações com ter
ce~ros e perante a~ autoridades publicas do paiz Ou estran
gerrae j estar em JUIZO pela sociedade nas questões que possam
surgn-, podendo fazel-o pessoalmente ou por meio do procurador
que para ISSO conatituh-, tendo para o caso as mais amplas
faculdades, espeeíalmonte o. de celebrar accordos, trunsacções e
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arbitramentos; terá. a firma. em todos os negocias da socle
dado, devendo essa ser referendada pelo secreta.rio; nas ordens
de pagamento, cheques e slmilares a firma do presidente será
referendada pelo thcsouraíro , subscrever as obl'igações que a
sociedade contrahir; propôr á dírecsoría as operações socíaes e
as despesas de administração j subscrever juntamente com o
thesoureiro e o secretario as aoçôes, obrigações e debentwree e
em geral qualquer titulo-que a sociedade emtttír, e distribuir
os dividendos sancclonadoa.

THESOUREIRO

Art. 20. Compete ao thssoureíro : firmar com o presidente
os estados e balanços de sociedade; receber os fundos sociaes e
depositai-os no banco ou nos bancos que a díreetoría deter
rrunae á ardam conjuncta do presidente. e á sua propría ; físca
Iízar os pagamentos que ao sociedade tiver de fazer; apresentar
mensalmente á dírectoríe. um estado da thesouracia da socie
dade; firmar com o presidamo todas as obrigações, cheques,
ordens de pagamento, «plantllas» e qualquer outro documento
da sociedade que represente valor,

SECRETARIO

Art. 21. Compete ao secretario : agil~ nessa qualidade nas
sessõesda directoria e nae assembléas da sociedade; referendar
todos os documentos que por sua natureza exijam a firma. do
presídente ; te!' a seu cargo a seeretarte da. sociedade G da di
rectoríe ; redigir a correspondencia e cuidar do archivo ,

SYNDICO

.Art. 22. Annualmente a assembléa de accíonístas nomeara
um syndico e um supolente, fixando ella mesma a remune
racão que corresponde ao cargo. O syndtco desempenhará as
funcçõas que lhe são attrlbuldae pelo Codigo do Commercio e
no caso de ser necess.u-to a sua presença. nas reuniões ou a, sua.
intervenção em algum assumpto, na sua falta a directoria
convocará o aupplente . O syndíco e o supplente podem ser
reeleitos.

ASSE)IBLÉAS GERAES

Art. 23. li.. assembléa ordinaria de accionistas se reunira
por convocação da directoria dentro dos dons primeiros mezes
depois de vencido o anno financeiro da sociedade e no local, dia
e hora que essa determinar.

DIRECTORIA

Art. 24. A directoria fixará a ordem do dia das assembléas
ordinartas e não poderão ser tomados em consideração outros
assumptos que não os que ella consignar e aquelles que hou-
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verem sldo propostos "por escrípto antes da. convocação p_or
accíonistas representando pelo menos dez poc cento das acçoes
depositadas na sociedade. .._

Art. 25. As assombléas extraordiuarlas terão logar toda a
vez quo a dtrectoría julgar necessarío e quando forem reque
ridas pOI' um numero de accionistas que represente a ~lge

síma parte das ac.ões emittídas, devendo expressar o objecto
para o qual as convocam e acompanhará o requerimonto a
quantidade de acções indicadas. Não poder-se-há tI'ata.r nessa
assembléa de assumptos extrauhos ao objecto ou objectos que
motivaram a convocação. _

AI't. 26. A convocação para as assembléas deverá ser feita
com antecedencía de quinze dias da data marcada para. a sua
reunião e publicada duran te esse tempo: primeiro. em um
jornal da Capital, e segundo, por meio de avisos afltxados na
Bolsa de comrcercto.

Art. 27". Dous dias antes do dia fixado para a aasernbléa os
aceíoníssas depositarão as suas acções no escriptorio da. socie
dade e Se lhes entregará um bilhete de entrada em quevse fará
constar o numero de votos correspondendo ao depositante.

Art, 28. N(), primeira convocação a assembléa será válida
sempre que estiverem representadas a metade e mais uma das
acções emlttidae, salvo os casos previstos no ar-tigo trezentos e
cincoenta e quatro do Codigo de Commercio ,

Si dous dias antes do dia fixado para a assembléa na con
vocação não houver sido depositado o numero de acções reque
rido, será feita. uma. segunda convocação na. fôrma estabelecida
no artigo vinte e seis, e com a anteccdencia que a du-ectoria de
termínar, declarando-se que esta é a segunda convocação e indi
cando-se, como na primeira, o objecto da. convocação, Asreso
luções que forem adoptadas nesta segunda assembléa sobre o
objecto da convocação serão válidas c obrigarão, por conse
guinte. a todos os- accíonístas qualquer que seja o numero de
acções representadas. As decisões das assembléas obrigam a
todos os acclonístas, tanto aos presentes quanto aos ausentes,
sempre que estas estiverem legalmente conettrutdas Greprosen
tadas de accordo com as disposições dos presentes: estatutos.
Q~alquer dívergencía que surgir entre os accíonístas fica subcr
dínada ao que resolver a assembléa por simples maioria.

;lrt. 29. Nenhuma pessoa, agindo no interesse proprto ou
alheio, poderá representar nas assembléas mais da. deeíma parte
dos votos conferidos pelas acções emittídas nem mais de dous
decímos dos votos presentes, salvo o previsto' noartiso trezentos
e cíncoenta e .oíto <10 Cudigo do Commercío. >:>

Art." 2>0. O aceíonísta que não puder assistir ás assembléas
tem. a raculdade de fazer-se representar por outra pessoa
medíanta !lIDa procuraçãc ;,"isada pelo presidente. No caso de
se achar fora. do para, .podera. dcposttar as suas aoçõea em uma
casa baucarla conceituada e nesse caso a procuração sera
acompanhada pelo certificado do deposito effectuado ,
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Art. 31. As resoluções das assembléas serão adoptadas por
maioria de votos. Cada cincoenta acções representarão um
voto, com a Iímítação estabelecida no artigo vlgesímo nono.

Art. 32. A assembléa será presidida pelo presidente da
directoria e na. falta deste pelo vice. Na falta deste, presidirá
o dírector mais idoso presente. Servirão de escrutadores dons
dos accíonístaa presentes que tenham maior numero de acções,

Art. 33. Os accordos das assembléas serão lançados em um
livro de actas, o qual conterá a lista nominal dos accionistas
presentes, com a especificação do numero de aeções que cada.
um representar. As actas serão legalizadas com a firma do
presidente da assernbléa e do secretario.

Art. 34. Compete ás assemblêas dos accíonístas :
P, nomear os membros da directoria, deslgnando-Ihee os

cargos respectivos, e os supplentes, devendo eleger uns o outros
da entre os accíontstas ;

2°, deliberar sobre o relataria, conta e balanço que annual
mente deve apresentar a directocia, approval-os ou impu
gnal-os.

Si a aesembléa julgar necessarIo, nomeará uma commtssâo
composta de tres accíontstaa com o encargo de examinar as
contas, livros e balanços e apresentar sobre os mesmos o seu
parecer;

3°, nomear o syndíco e o supplente e fixar a sua remu
neração ;

4°, estabelecer a distribuição e a inversão dos lucros
obtidos;

q,O, outorgar á dírectoría as autorisações de que possa
precisar em casos não previstos nos presentes estatutos;

6°, tratar e resolver todo outro assumpto incluido na.
convocatoría.

BENEFICIOS - SUA APPLICAÇÃO

Art. 35.. Annualmente será levantado um inventario do
actí vo e passivo da sociedade e extrahido um balanço geral, o
que, tudo, rubricado pela directoria e revisto pelo syndíco, será
submettido á assembléa geral ordinaria.

Art. 36. Os beneficios do anno, irrevogavelmente realizados
e liquidas, depois de descontarem-se todos os ga.stos da adminis
tração. as reservas habítuaes e a deterioração. as gratificações
a conceder-se aos empregades e a ímportancía das contas
reputadas lncobraveís, serão distribuidos na seguinte fórma e
proporção:

l°. tres por cento para o fundo de reserva até alcançar
o minimo estabelecido pela lei (artigo trezentos e sessenta e
tres do Codigo do Commercio ) ;

2°, sete por cento para a dlrectorla, tocando quatro partes
ao presidente, thesoureiro e secretario. e as tres restantes aos
outros membros da directoria, devendo f,,;zer-se a retribuição
em proporção á assístencía ;
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3D, noventa por cento aos accíontstas em proporção .ao
eapital de cada.um. Quando o fundo de reserva chegar ao limite
estabelecido pela lei, a. quota dos tres por cento que se designa
na distribuiçãopl'ecedente passará a augrnentar ao quota fixada
para os accionístas.

Art. 37. O fundo de reserva receberá a applícacão que a
dírectoría determinar dentro dos fins da sociedade.

Art. 38. No verso de cada titulo carimbar-se-ba com um
sello especial os dividendos pagos; o referido sello ~e~ignará
a quota do dividendo e o an~o a que eorresponde. Os dividendos
não cobrados dentro dos cmco annos de sua decluração pre
screverão em f:1VOl' do fundo de reserva.

LIQUIDAÇÃO

Art. 39. No 'caso de liquidação da sociedade, seja por
venda, fusão com outra ou outras sociedades, ou por termina
ção do prazo que os aecíontstas não quizerem prolongar, ou por
outra qualquer causa, será encarregada da nquídacão D,

mesma dlrectocia, podendo sem embargo a assembléa, si o
julgaI' necessnrío, aggrogar dous accíonístas como ínspecrcres
possuindo respectivamente, pelo menos, quinhentas acções,

DISPOSIÇÕES GERAES

_·\.rt. 40. Toda reforma, accreactmo ou suppressãc aos
presentes estatutos será. resolvida em assembléa geral e sub
m~~tida á. approvacão do superior governo nacional.

Art. 41. Qualquer divergencia que surgir entre a díre
ctoria e os acctonístae será submettida 30 <l,('bitramento" com
exclusão absoluta dos trtbunaes.

Art. 42. Os casos não previstos pelos presentes estatutos
serão regidos pelo Codigo do Commercio da Republica ,

DISPOSIQÕES TRA~SITORIAS

Art. 43. Na conformidade do direito concedido pelo artigo
trezentos c trinta e cinco do Codigo do Commercio, fica desde
já designada a primeira. dírectceia, que será composta dos
senhores- presidente, o Sr. Dr, Antonio Martinez Rufino ;
vice-presidente, Carlos Franchini; vogal thesoureíro, J. Carlos
CalastreJ?lé;, vogal secretario, Ricardo A. Norton; vogal Sr.
Dr , _BenJa.mIn Dumont ; supplentes : Oadwullader J. Tetley.
Teodoro C. Kussrow; syndico , Tomás B. Fowler ,

Art. 44. E1 atn-íbulção especial da directoria mencionada
no artigo anterior proceder a organização definitiva.. da socie
dade, solicitando a approvação, protocollização e inscripção dos
"PEesentes estatutos, E, uma vez constituida, realizar a acquísí
Çí1? da: propriedade a que se refere a primeira parte dos artigos
pnmerro e segundo, ordenar a medíçao da mesma, demarcação
e protecção de suas depeudeuctas. adquirir drogas para explo
ral-a e adaptar os meios conducentes ao seu bom resultado.
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Art. 45. Os tres annos marcados no artigo decimo setimo
para a duração do exercício da primeira dtreccona fica enten
dido que expiram com o terceiro anuo financeiro da sociedade
em trinta de junho de mil novecentos e oito, como Igualmente
que terminam com o segundo os dous fixados 'para a duração
em 'exercício de seus cargos daquelles membros que devem ser
sorteados. Os retirantes continuarão em seus lagares até a
eleição de seus substitutos.

Art. 46. Declara-se que dez por cento do capital exigido
jã. foi satisfeito e se acha depositado no Banco Britannico da.
América do Sul de accordo com o deposito no artigo trezentos
e dezoito do Codigo do Commercio.

Nada mais havendo a tratar passou-se a uma sala proxíma
para lavrar 8, presente acta. Reaberta a sessão ás cinco horas
da tarde e lida, Q. acta supra foi approvada sem objecção, sendo
assignada pelo senhor presidente e referendada pelo secretario
para QU3 sirva de documento habilitante para tratar da consti
tuição legal desta, sociedade. - Ant. Martine,:; Iouftno, - R, A.
Norton ,

Certifico na forma de direito que o que fica, transcripto é
cópia fiel das netas do fundação e dos estatutos da sociedade
anonyma The Brwmado Gold Dredging and Exp~or(Jtíon Company,
que S0 vêm de folhas uma a quinze verso do livro de ectes da
sociedade. que tenho presente para este acto ,

Em ,fl~ do que expeço a presente, que séllo e firmo em.
Buenos Aires aos vinte e sete de maio de mil novecentos e
'cinco, Ha um se110, - Lisandro Billinghurst' h~io, tabellião pu
blico.

Buenos Aires maio vinte e sete, mil novecentos e cinco.
""cO Exceilantíssirno Senhor Ministro da Justiça.
Antonio Martinez Rutino, domiciliado para os eífeitos da

presente diligencia na rua üartoiomé Mitre trezentos e sessenta
e u-es, escriptorio numero onze, respeitosamente compareço
perante V, Ex. c exponho: que, segundo se vê das cópias das
setas e dos estatutos que, testemunhadas, junto á presente,
foi organizada nesta cidade urna sociedade anonyma deno
minada The Brwmado Gold Dredging & Exploration Gompany'l
para adquirir e explorai' pelo systema de dragagem 'a proprte
dade mineira situada no rio Brumado e seus affluentes, no
Estado de ~...Ia.tt() Grosso, no Brazrl, concedida ao senhor Frade
rico Grace Brcwn, que offerece tranafer-ll-a com títulos per
feitos á companhia que se acaba. de organizar com esse ttm,
mediante .as condições de que dão testemunho os documentos
que acompanham.

Na qualidade de presidente da primeira dircctoria fui
autorizado para solicitar e obter da autoridade competente
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autorização legal afim de que n. sociedade 9-u~ ~epl'esento ~o8sa
constituir-se com o caracter de pessoa jurídica, conformoo
disposto no artigo trezentos e dezoito do Codigo do CommerCl?
vigente, juntando, além disso, ás netas e aos estatutos um certi
fic~do de deposito do Banco Britunulco da .America. do Sul, que
representa mais de dez por cento do capital subscrtpto. Por
tanto peço a V. Ex. que, havendo-me apresentado com o~
documentos citados. em devida fôrma, se digne conceder a
sociedade 'Ihe Brwmcdo Gold Dredging &; Exploration Com
panya autorízacão legal de que carece, como é de justiça. 
Antonio Martinez Iiufino,

Buenos Aires, junho oítc, mil novecentos e cinco.
Excellenbissimo Senhor -- A sociedade anonyma Thc Bru

-mado Gold Dredg:ng and Esaploraüosi Company apresentada a.
V. Ex., solicitando o reconhecimento de sua personalídade
jurídica. constituiu-se nesta capital com o fim de adquirir do
senhor Frederico GraC8 Brcwn todos os bens, direitos. titulas,
aeções, privilegias, concessões e opções que este actualmonte
possue no rio Brumado, em Matto Grosso, Estados Unidos do
Brasil, e, uma vez adquiridos, proceder á competente explo
racão mineira, podendo ainda dedicar-se a toda classe de
operações que se relacionem com esta industría. pat-a melhor
alcançar o cumprimento dos seus fins sociaes. O seu capital
fica. fixado em quinhentos mil pesos, ouro seUado, representado
por cem mil acções de cinco pesos, ouro sellado cada uma.
i\. metade deste capital, ou sejam cíncoenta mil acções integra
lizaf_afJ, será applícada ao pagamento dos bens que o senhor
Brown deve transferir á. sociedade. A outra metade é destinada.
á subscripção publica, havendo já sido subscríptas vinte e cinco
mil acções e pago clncocnta por cento sobre ellas, com o que
âcam cumpridos os itens dous 'e tres do artigo trezentos e
dezoito do Código do o.nnmerclo. Achando-se os documentos
juntados pela sociedade suppllcante de accordo com as dispo
sições Icgaes e decretos regulamentares, esta ínspectoría é de
parecer que V. Ex. pôde conceder a personal-idade juridica,
approvanuo os estatutos constitutivos da sociedade unonyma
Ttie Brumaào Gold Drcdging and E,);plm'ation Oompo.ny, caso
este em que se deve ordenar o cumprimento do artlgo trezentos
~ dezenove do Codigo do Commercio. O que informo a V. Ex.
::.if. M. AveUaneda.

Departamento de Justiça-Buenos Aires agasto cinco de
1902. "

Visto este proc€?so iniciado pela sociedade anonyma The
Brum.ado_Gold Dredgmg and Explo1'ation Company para obter a,
autortzação a que se refere o art.iao trezentos e dezoito do
Co~igo do COillJ.llercio, approvam~s; os seus estatutos constí
tutIVOS que se vem de folhas tres verso a quatorze.
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Artigo segundo. Publique-se, inscreva-se no Registro Na
cional e, feita a competente apposíção de senos. permítta-se aos
interessados tomar cópia das presentes autoações, e devolva-se
lhes, deixando a. devida menção, o documento de folhas vinte e
dous a vinte e cinco.-Quintana.-J. V. Goncales,

O'que fica trauscnp:o concorda fielmente com o que consta
do processo Iettre t numero trinta e oito do corrente anno ,
arcbtvado no Departamento de Justiça. da Nação, o que
certifico.

Presente tambem ao presente acto o secretario da dire
eteno. da referida instituição, o Sr. Ricardo A. Norton, de
estado casado, com domicilio tarnbem na rua Bartolomé Mitrc
numero trezentos e sessenta e seis, de cujo conhecimento e
capacidade legal dou fé, disse que, para o fim de dar cum
primento <10 disposto do artigo vinte e um dos estatutos archi
vades, vem referendar a firma do senhor presidente.

Consentem em que se extraia cópia da presente escríptui-a
para a respectiva tnscrlpção no Registro Publico de Commercio,
como se deve.

Em testemunho do que, feita a, leitura e ratificação pre
vias, assim a outorgam e firmam, sendo testemunhas presentes
e hábeis o senhor Alfonso Hortelano e o senhor Victorio Carlos
Bado, aqui residentes, do que dou fé.-.Antonio Idartines Rttflno,
-R. A. Norton.

Testemunha: Alfonso Horteiano; testemunha: Yictorío
Carlos Bado.

Ha um selIa.-Perante mim, Lisandro Billinghtwst h1jo,
tabelli[b publico.

Concorda com seu original que pa-ssou perante mim e que
fica no registro numero setenta, e doas, a. meu cargo.

Para a sociedade anonyma 'Itie Brwnuulc Gold DTedging
oncl Explondion Company. e a pedido de seu presidente, o
senhor Dr , Antonio Martinez Ruflno, passo este segundo testo
munuo, ql~__e srIlo e firmo em Buenos Aires aos tres de outubro
do anno do selto.

Declara-se que :10 pé do testemunho (publica-fórma) ante
riormente expedido está uma nota que constata haver sido
esta esoriptura Inscrlpta no Registro Publico de Commercio
com a data de vinte e um de setembro próximo passado, sob o
numero oitenta c quatro a folhas duzentos e oitenta e seis
e seguintes do livro dezoito para a ínscrtpcão .de estatutos.
-(Assignado) Lisandro Billinghurst hijo, taballlão publico.

Estava a chancella do mesmo tabelhâo publico inutilizando
uma estampilha argentina do valor de cincoenta centavos.

Reconheço verdadeira ;1 asslgnatura supra de Lisandro
Billiughurat, escrivão publico nesta capital. e para constar
on..e convier mandei passar o presente, que asstguo e vce sol
lado com o sello de armas deste Consulado Geral, devendo a
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minha asstgnatura ser reconhecida na Secretaria das Relações
Exteriores, ou nas Inspectorias das Alfandegas, ou nas dele
zacíns físcaes do Governo Federal.
I;> Buenos Aires, aos quatro de dezembro de mil novecentos o
cinco.-O consul geral, (assigoado) F. Emery, vice-consul.

Estava a chancella do Consulado Geral referido inutili
zando uma estampilha do ssllo consular brazileiro do valor de
cinco mil réis. Nota de emolumentos consulares.

Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. F. Emery, vice
consul em Buenos Aires. (Sobre as estampilhas tedaraes
valendo colleetlvamente quinhentos e cíneoenta réís.) Rio de
Janeiro, vinte e dous de dezembro de mil novecentos e cinco.
- O director geral interino, (assignado) Frederico Alfonso de
Carvalho. Chancella da Secretaria das Relações Exteriores.

Estavam coitadas e devidamente inutilizadas na Recebe
dorta da Capital Federal tres estampilhas federaes valendo
collectivamente cinco mil e setecentos réis.

Nada mais continha a referida escríptura que bem e fiel
mente verti do próprio original, ao qual me reporto.

Em fé do que passei a presente, que selleí com o sello do
meu oftlcio e assignc nesta cidade do Rio de Janeiro aos vinte
a dous de dezembro de mil novecentos e cinco.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1905.-ilfanoel de Mattos
Fonseca.

DECRETO N. 585G -j)]~ W DE .]A;-'·ElrrO DE WOG

Approva as plantas e perfis que modificam o local destinado a nrua
estação na. cidade de Pesqueira, na Eetrada de Ferro Central de
Pemambuco ,

o Pi-e ..sldente (In, Rcpubli ea dos ESUI,dos Unidos do Brazfl.
li vi:)ta, do que requereu a. Grect lVesteJ'H ar B1'a;:,i{, Rail-tcay
Gompany Li?fÕited, decrcta .

Artigo unico . Ficurn approvadas as plantas e perfis que
com este baixam rubricados pelo dírcctor cerul de Ob1'I.'S c
viação da. rospcctivu Secrct~rü~ de Estado. m~difiG~Lndo o l'ocaJ
destinado aos estudos. approva.dos pelo decr-eto n. 5522, de 18
de abril d? 1905, para construcção de umn estação na. cidade
de pesqueira, prolongamento de Antonio Olyntho a. Pcsoucira
no. rôde da viação Icrr-oa arrcnduda á indicada COml)anhia:
Sem alteração HO orçamento ji.i. approvcúo pelo mencionado
decreto.

Rio de Janeiro, lG de janeiro de 1906,180 da Rcpublíca .

FI-:.·\.XClSCO DE P ..\XLA RODRIGUES ALVES.

Lauro Severiano Jlimer.
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DECRETO N. 5857 - DE 22 DE JANEIRO DE 1906

Crea uma brigada de ca va ll a i-i a Ide Guardas Naci onaes na
comarca de Ai-êa , no Estado da Bahia.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz.il,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do 1896, de-
creúa : .

Artigo umco . Fica creada na Guarda Nacional du comarca
de Arêa, no Estado da, ~d(thi::t, uma brigada de cavnllarla com
a designacão de ()(jl'" a qual se constituirá de dom; rogí ruentos,
sob ns. nl e 132, que se organizarão com os guardas qualifi
cados nos distrietos da referida comar-ca ; revogadas as dispo
sições em conu-arío.

Rio de Janeiro, 2'2 de janeiro de 1905, 180 da Repuhlica ,

FRA:\"crsco D:::,] PAl;LA RODRIGUES ALY1<iS.

J. J. Sealn:a,

DECRETO N. 5853 - DE 22 DE ,JA~EIRO DE 190G

Cr ea mais uma brí euda de infantaria de Guardas Nac ionaes
na comarca de ~Min;J.s do Rio de Cont as , no Es tado da
Bahia.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Braz.il,
par-c execução do decreto n. 4;)1, de 14 de dezembro ele 1396,
decreta:

Artigo untco. Fica. c-cada na Guarrla Nacional. da comarca.
de 1nnas do Rio de. Contas, no Estado da Bahia, mais uma bri-:
gada de ínrantaria com a designação de 127", a qual se consti
tuirá de tres batalhõce do serviço activo, ns. 379, 380 c 381, e
um do da reserve 300 ° n. 1~7, que S0 organizarão com os
guardas quuliücadns nos dístnctos da referida comarca ; revo
gadas as disposições e tu contrario.

Rio de Janeiro, 2,2 Ü;:>, ~,uleiro ele 1903, 18° da República.

FRANCVSCO nr-l PAULA RODP.IGUES ALYES,

J. J. Seabra,

DECRETO N, 5859 - DE 22 D!~ JAi'\EIRO DE 190(-)

Crca mais duas br ig adae de infantaria de Guardas Nac ion aes
na comarca de Cae te té, no Estado da Bahia.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
paraexecução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1806,
decreta:

Artigo unloc , picam creadas na Guarda, Nacional e1<1 co
marca de Oaeteté, no Est':1<10 da Bahíe, 1TI1.tis duas ln'igad<l.,s de
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ínfantaa'ia, com as designações de l2~l\ c 12~, as quaes se con
stituirão de tres batalhões do serviço activo e um do da .re:
serva, cada uma, sob ns, 382, 383 o 384 o ~385, 335.e 387, e 12$
e 129. que se organizarã.o com os guardas qu.altfic.a~os nos
dístríctos da referida comarca; revogadas as disposições em
contrario.

Rio de Janeiro, 22 do janeiro de 1906, 18° (la Republica ,

FRA)íCISCO DE PAUl,A RODRIGUES ALVES.

J. J. Scobro,

D;WRETO N. 5860 - DE 22 DE J.A:'>íJmW DE lfJOô

Cr ea mais duas brigadas de infantaria e uma de cnval Ia.r-in de
Guar-das Nacíonaes na comarca de Monte Alto, no Eata do
da Bahia.

O Presidente da. Republíca dos Estados Unidos do BrD,zil,
para execução do decreto n , 431, de 14 de dezemb-ro de 1800,
decreta:

Artigo unico. Ficam crcadas na Guarda Nacional da co
marca. de Monte AUo, no Estado da, Bahia, mais duas brígadas
de íníuntut-ía e uma. de cuvatlai-ia, aquollas com as designa
çõcs do 1300. C 1310., quo se constituirão de tres batalhões do
serviço actívo e um do da, reserva, cada uma, ns, 388,
:380 c 390, :391, 392e 393, e 130e 131; e estu com a de G700, que
SG constiiuiri.L do dous regimentos, ns. 133 e 134; os quaos so
organizarão com os guardas qualificados nos districtos da reft~

rida. comarca. j revogadas as uísposíções em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 190G, 18° da Repnblíca .

FRANCISCO DE PA"CI,A RUDRIGUES ALVES.

J. J. Seabra,

DECRETO N. 58Gl - DE 22 DE JAXEIRO DE 190G

CrC3 mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacíonacs na
comarca do "Remanso, no Estado da Bahia.

O Pi'cs~dente da Ropubnca dos Estados UniUos do Bri~%il,
para. exccuceo do decreto n , 431, do 14 de dezembro do lS90,
decreta :

Artigo uotco. Fica creada 11')" Guarda Nacional da comarci
d~ Remanso, no 1';stacl0 da Bahia, mais uma brigada de inftnta.
ria, co~n i.l, dcsi~nayã.o de 1:32'\ a. qua! se constttnira de ires
batalhões do serviço acüvo, ns. 39..J:, 395 c 396, e um.do da.

Executivo - 1006 '"
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reserva SOl) u. 132, que se orgauízarão com os guardas qualifi..
eados nos distr'íctos da referida comarca; revogadas as dísposí..
oõ"eS em oontrano.

Rio de ranerro, 22 :lo janeiro de 1906, lSn da Republlcn..

FRANCISCO DE PA'CI.A RODRIGuES AL"YES.

J. J-. Secbro:

DECRETO N. 5862 - DE 22 DE JANEIRO DEl 1906

Cr-eu mais uma br-igada de infantaria de Guardas Nactonacs na
comarca de Níoac, no Estado de Matto Grosso.

o Presidente da Republica dos Estados Unidosdo Brazil,
par-a execução do decreto n. 43], de 14 de dezembro de 1890,
decreta:

Artigo untco. Fica, crcada na Guarda Nacional da comarca
de Nioac, no Estado de Matto GJ'OSSO, muis uma brigada de in
fantaria, com a designação de 19it, 'i1 qual se constituirá de tres
ha,b.lhões do serviço actlvo, 11,03. 55, 55 o 57 e um do dD.. reserva
sob o n. 19, que se ct'ga.nizarão com os guardas qualificados nos
dtstríctos da referida comarca ; revogadas as disposições em
contrario.

Rio do Janeir'o, 22 de janeiro de 1000, 18° da Republica..

FRANCISCO 1):8 PAH,A RODlUGliES ALVES.

J. J. Secbro,

DECR]~TO N. 5863 - DE; 2.2 DE JA:-;EIRü DE 1906

Abre ao Miniateeio -da Justíea e Negocíos Interiores oci'edito de
17:344$894 para occon-er ao pagamento de vencimentos dos em
pregados de que trata o decreto legislativo n. 1466, de 8 de
janeiro corrente.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Braz.il:
Usando ChL autm-izacão contida no art. 3° do decreto legis

lativo n. 1466, de 8 de jeueíro corrente, resolve abril' ao Minis
teria da Justiça e Negocies Interiores o credito de 17:344$894
para occorrcr ao pagamento dos vencimentos de um offlcíal
e de um amnnuense do Supremo Tribunal 'Federal, e da. gratl
fícação de dons auxiliares, em eomuussão, para o serviço
espccia,1 da pnblícação da jurlspt-udencla rlo mesmo tribunal, de
que trata o cttedo decreto.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de lDü6, ISO da Republlca .

FRAXCISCO DE PAt:I.A RODlUGUESALYES,

J. J. Seobva .
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(lonceue autoriaacãc á Companhia Privilegiada Éste Mat.to Grosso
para mnccionar na Hcpublica.

o Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brazil
attendendo ao que requereu a Companhia Privilegiada E'ste
Matto Grosso, devidamente representada, decreta:

Arti,O'o unico , R' concedida autorização á companbíâ prí
vilegiada E'ste Matto Grosso para íuncclouar na Republica com
os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a este
acompanham, assignadaa pelo Ministro da Industria, Viação c
Obras Publicas, e ficando obrigada ao cumprimento das forma
lidades exigidas pela legislação em "Vigor.

Rio de Janeiro, 2:3 de janeiro de 1906, 18° da. Republíca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Severiano jJlüUm·.

ülausulaa qU8 acompanham o decreto li. 5864, desta-data.

A Companhia Privilegiada E'ste Matto Grosso,é obrigada
a ter um representante no Brazil com plenos e ílümitados
poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que
se suscitarem, quer com o Governo, quer com parüculaoesc po
dendo ser demandado e receber citação íntcíal pela companhia.

II

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão eujcítos uníca.
mente ás respectívas leis e regulamentos e jurísdícção de,seus
tríbunaes judiclarios ou administrativos, sem que, em tempo
algum, possa a referida companhia reclamar qualquer exee
pção fundada em seus estatutos, cujas disposições não po
derão servir de base para qualquer reclamação concernente
á execução das obras ou serviços a que elIes se referem.

1!I

Fica dependente de autorízaçâo do Governo qualquer. alte
ração que i), companhia tenha de fazer nos respecüvoe estatutos.
Sei'-Ihe-ha cassada a, autorização para funccionar na Republíca
si infringir esta clausula.

IV

. }<~ic~ entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
p~lll.CIplO, ~e achar-se ~companbia sujeita ás disposíções do
direito naeíonn] que regem as sociedades anonymas:
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v
A infracção de qualquer das clausulas, para a qual não

esteja comminada pena. especial, será punida. com a multa. de
1:000$ ao 5:000$ e, no caso de reincidencia, pela cassação da
autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam
as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1905. - Lauro Severíamo
M/'mer.

O· consul geral dos Estados Unidos do Brazil na Repnblica
Argentina:

Certifico que do fascículo adjunto constam os estatutos da
Companhia Privilegiada «E'st« de Matto Grosso~, com séde nesta
Capital, e que são elles verdadeiros, conforme verificação pro
cedida. com a escríptura original passada perante o escrivão
publico Felix Reynoso e registrada na Divisão de Justiça do Mi
nísterío da-Justiça e Instrucção Publica desta Republica.

Em fé do que e para constar onde convim', mandei passar
o presente que assigneí e fiz seIlar com o sello deste Consulado
Geral em Buenos Aires. aos 13 de dezembro de 1905.
F. Emery, v-ice-consul. Recebi $ 2.26, ouro argentino. - F.
Emeríj, vice-consolo

Achilles Biolchini, traductcr publico juramentado, rua
Primeiro de Março n. 49, sobrado. Rio de Janeiro. - Certifico
que me foi apresentada uma brochura impressa no idioma hes
panhol cuja traducção é a seguinte:

Traducção

Esta.-tutos da Sociedade AnonYJ!lla COD1
panh-ia Privilegiada E's-te M.a-tto Gl"OSSO

Buenos Aires -lmpreusa Nacional-Cajo 467 -1905

TITULO I

CONSTITUIQÃO, SÉDE E CAPITAL DA SOCIEDADE

Art; 1.0 Fica constituída uma sociedade anonyma debaixo
da denominação de Companhia Privilegiada E'ste Matto Grosso.

Art. 2. 0 A séde da sociedade sera na cidade de Buenos
Aires.

Art. 3.0 A duração da sociedade será de cíneoenta annos,
a contar da- data. da approvação de seus estatutos pelo Superior
Governo Nacional; a sua duração poderá ser prorogada pela
resolução da assembléa dos accíonistas, na qual esteja repre
sentada, pelo menos, a metade do capital social e com o voto
favoravel dos sacias que representem a terceira parte do ca
pital social.
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Art. 4.() O capital social será dE! ~~ milhão duzentos e oín
coenta mil pesos ouro cunhado, dividido em duz~n~a:s e em
coenta mil acções de cinco pesos ouro cada uma, dLvl~ld.as ~m
duas scríes, a primeira composta de duzentas e vinte míl acçoes
e a segunda de trinta mil aceões. .

A primeira serie será emítüda immedlatament~t e ao se..
gunda quando e na forma que mais adeante se det;ermma•..

Da primeira serie subscrevem-se. oitenta rnll_acções para
os acclonístas e cento e quarenta mil ac~oesserao entregues
como parte do preço de compra da concessão que devera ser
explorada pela companhia. ._

Todas as acções serão ao portador uma vez Integradas.
A segunda seríe de. trinta mil acções,será emittida quando

o determinar a dn-ector-ia, quer de uma se vez, quer em vanas
quotas, sob as condições que a directoria determinar', quanto a?
preço da emissão, condições de pagamento e direito a pa!:.tI
cipar no fundo de r~serva ou l~cr~s aecumuladoe. ~st~ acçoes
deverão ser oüerecldes em pnmeiro lagar aos accíonistas pro
porcionalmente ás acções que possuírem,

TITULO U

FINS DA SOCIEDADE

Art. 5.° A companhia tem por fim:
a) adquirir do Sr. Patríck A. Chance pela quantia de

cíncoenta mil pesos ouro, etIectivo e cento e quarenta mil
acções "liberadas, todos os direitos de uma concessão dada 'Pelo
presidente do Estado de Matto Grosso para extrahir durante
o prazo de trinta annos, que se vence em vinte e um de no
vembro de mil novecentos e trinta e tres, diamantes, ouro
e outros míneraes sobre uma extensão que não exceda de dez
mil duzentos e noventa hectares, que deverão ser occupados
pela sociedade antes de vinte e um de novembro do corrente
uuno de mil novecentos e cinco, dentro de uma área de setenta.
e dous mil hectares, situados no município de Coxim, co
marca. de Corumbá, Estado de Matto Grosso, Estados Unidos
do Brazil;

b) comprar, denunciar, beneficiar. explorar, vender, ar
rendar ou permutar ou adquírír por si ou por outrem, immo
vais, minas, direitos mineiros, míneraes, depositas alluviaes,
montes. terras, campos de pastagem ou agrícolas, direitos e
concessões de agua no paiz ou no estrangeiro;

. c) comprar Ol~ adquirir de outro modo qualquer companhia
mmeira, fazer fusão com ella ou a ella se enccrporar, adquirir'
qualquer invento ou patente quo seja do utilidade para os fins
soeíaes e emittir obrigações e âeôcnturcs de accordo com as
prescrípções legaes ;

d) estabelecer fornos de fundição de míneraes, Installações
de concentração de metaes, negociar em metaes como seja
ouro, prata, cobre, 'chumbo, pedras preciosas e outras substan-
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cías, e- fazer' qualquer operação, negocio ou empresa que.seja
util e conveniente aos fins sociaes, quer seja industrial, com
marcial, quer de colonísação lucrativa.

TITULO lI!

DA ASSK\l:BLÊA GERAI~

Art. ô.o A assembléa geral dos accíonistas se reunirá ordí
naríamente uma vez por aDDO e ficará legalmente constituída.
com 'a presença de um numero de accionístas que represente
a metade e mais uma d':LS acções emtttidas, devendo ser annun
eiada com-quinze dias de antecedencía .

Art. 7. o Si a assembléa não, se reunir na. prl metra con
vocação por falta da representação necessaria exigida no artigo
precedente. a díreetoría a convocará novamente, com avisos
publicados durante dez dias em dons diarios da Capital, fleaudo
desta vez a assembléa oonstituida com qualquer numero de
accionístas que concorra, sempre que a nova assembtée tenha
logar dentro dos 30 dias subsequentes à data em que devia
reunir-se a primeira.

Art. 8.° A assembléa geral se rouuirá extraordinariamente
quando a dírectorra ou o syndico o julgar conveniente ou a pe
dido de um numero de acc.onístas que represente a vigesima
parte do capital social,

Art. 9. Q As resoluções serão sempre tomadas por simples
maíofia dos votos presentes na assembléa, salvo para o caso
previsto no artigo terceiro destes estatutos e no artigo tresentos
e cincoenta e quatro, incisos um, dons, quatro, cinco, seis e
sete do Codigo do Commercio, nas quaes se exigirá a maioria
nelles indicada.

Art. 10. A contagem dos "Votos nas assembléas far-se-ha
do modo seguinte: As primeiras mil acções que possuir um
acctouísra terão um voto cada uma e as que passarem de. 1.000
até 5.000 terão um voto para cada 10 acções, Em nenhum caso
poderá um aecionista representar mais de cinco mil votos, nem
mais da decíma parte de votos conferidos por todas as acções
emittidas, ou deus décimos de votos presentes na aasembléa,
de accordo com o artigo tresentos e cíncoenta do Codigo do
Commercio.

Art. 11. Os acclonístas que desejarem concorrer ás assem
bléss geraes deverão depositar as suas acções ou um certificado
de deposito bancaria na thesouraria da sociedade até quatro
dias antes da data fixada para a reunião. O accíonísta poderá
fazer-se representar por outro na assembléa mediante uma
carta-procuração, de aecordo com o que está estabelecido
no artigo trezentos e cincoenta e Cinco do Codigo de Com
mercío,

Art. 12•.A assemhléa geral ordínaría se reunirá no mez
de junho de cada anno,
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DA DIRECTORIA

Art. 13. A sociedade será administrada por uma dil'octoria
de cinco titulares e deus supplentes, que durarão do~s~nnosem
suas fuucções, podendo ser reeleitos; para o pr]~eIro an~o
serão sorteados deus dlrector-es e um aujiplente sallentes. Não
poderá formal' parte "da directoria o sacio que não. seja dono
de trezentas acções, pelo menos, que deverá. depositar no ~s~
criptorio da sociedade, Haverá mais um syndtcc e um syndieo
suppIente.

Art. 14. A directoria terá, amplos poderes para fazer di
rigir e fiscalizar os negocias da sociedade, podendo celebrar
todos os nogocíos e «ctos. como especialmente a compra e venda
de ímmoveís sem necessidade de autorização da assembléa com
as limitações impostas pelo Codigo do Commarcio.

Art. 15. A dtrectona poderá. quando o julgue conveniente
para os fins socíaes, contrahtr empresrímoa de dinheiro, com
tanto que as quantias assim obtidas não excedam, sem a aaueção
da aasembléa geral, á importancia do capital nominal da com
panhia no momento de fazer o emprestímo. Todavia, nenhum
prestamista nem outras pessoas que mantenham relações com
.a companhia, terão o direito de se informar si este limite é
observado ou não.

Art. 16. A dírectoría poder "i. garantir QS dinheiros obtidos
por f,emprestimos~ com a emissão de vales privilegiados, hypo
thecàs, bonus ou quaesquer instrumentos de garantia sobre a
totalidade ou qualquer porção das propriedades da companhia
ou capltaes existentes ou futuros.

Art. 17. Para que a dírectoria possa deliberar é neces
saría a presença de tros directores, QU suppleutes em logar
delles, devendo. adoptur-se todas as resoluções por maioria de
votos. O presídente da dlrcctoría terá. voz e voto.

Art. 18. A dtrector-ia nomeará entre seus membros um
presidente pelo prazo de um anuo, podendo ser reeleito. A díre
ctor-ia nomeara um GU vanos gerentes que poderão Ser aecío
nístas ~u nao, e 1!ID director-gerente, si o julgar neeessario,
O presidente da ~ll~ectorla será ao mesmo tempo presidente da
socíedade e presidira as assernbléas. No caso de ausencia ou im
possibilidade do presidente, a directoria nomoara um de seus
m-embros para substituil-o pro tempere,

A:rt. 19. A directoria nomeará os empregados e fixará seus
ord.euados, podendo dar-Ihes uma participação nos beneficios da
-aocledade, Se reuntra cada vez que o presidente o julgue ue
cessano, e pelo menos quatro vezes por anno,

Art. ~O. A dírectona nomeará. um secretario e um di
reator-gerente.
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TITULO V

DOPRESIDENTB

Art. 21. São attribuições e deveres do presidente:
i-, exercer a representação da sociedade nos casos em que

esta autorizado para o fazer;
2(),presidir as assembléas geraes e sessões da directoria;
3°. firmar conjunctamente com o secretario as escripturas

publicas pelas quees a sociedade adquire ou aliena bens ou
direitos moveis ou ímmoveís, de accordo com as resoluções da
directoria ;

4°, outorgar conjunctamente com o secretario os poderes
geraes ou especíaes que forem necessarios ;

5°, autorizar pagamentos e firmar cheques, letras ou
vales, conjunctamente com o secretario ou com outros di
roctores.

TITULO VI

DO SECRETARIO

Art. 22. São attribuíções e deveres do secretario:
I", trazer o livro de actas e livro dos accíonístas da SO~

cíodado ;
2°, referendar a firma do presidente nos casos neeessarios

e firmar com o presidente as escrípturas e poderes, a que se
alludiu no artigo precedente.

TITULO VII

DO SYNDICO

Art. 23. O syndíco será eleito pela assembléa e durará
um anno no exercício de suas Iuncoões, podendo ser reeleito.
Snas attríbuições são aquellas que o Codigo do Commercio de
termina.

TITULO VUI

DO GERENTE

Art. 24. A sociedade terá um ou varias gerentes no
meados pela dírectoría, seus deveres são:

a) executar todas as operações commercíaes da sociedade,
de accordo com as instrucções, resoluções e delegações da
dircctoria ;

b) celebrar contractos de' compra,venda, locação e outras
que forem neceasarías para os fins da companhia;

c) firmar todos os documentos de administração, relativos
ao exercício de suas funcções ;
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d) dirigir' a contabilidade e todos 08 trabalhos dos estabe
Iecímentos e ofãcínas da companhia;

e) apresentar á directoría em cada reunião um estado das
operações praticadas e um balanço mensalmente. Annualmente
apresentará á directoria um balanço geral e o estado dos
nogocíos.

TITULO IX

DOS LUCROS

Art. 25. Os lucros liquidas da sociedade. depois de dedu
zidos os gastos da. admtníatraoão, os recursos de uso e amortí
zação de ínatullações, benoflcios e propriedades." gratificação
aos empregados e a ímportancía das contas Incobruveis, serão
repartidos como segue: cinco por cento ao fundo de reserva,
até que este alcance dez por cento do capital social, seis por
cento á director-ía, um por cento ao syndico, oitenta e oito por
cento, como di vldendo, aos accíontetae. Quando o fundo de re
serva tiver alcançado os dez por cento do capital aocíat, o
cinco por cento que Jhce adjudicado passará a ser dividido
entre os accionistas, si assim o determinar a dírectoria.

TITULO X

DISPOSIÇÕES TRANSiTORIAS

Art. 26. A primeira directoria fica constituída pela forma
seguinte: presidente J. W. Hopkins ; secretario, D. A. Vi..
gnoles; vogaes, R. Msthuen, J. N. Drysdale, J. S. Agar;
supplentes, Henry Anderson, G. E. J. de Baal'; syndico, Carlos
Meyer Pellegt-ine ; syndico supplente, GuiUermo Armstrong.

Art. 27. Os accionístas subseríptores das oitenta mil
acções da primeira seria deverão integrar a sua ímportancia
quando o determinar a directoria. Sem embargo terão direito a
integral-as tambem antes da determinação da directoria em
qualquer momento. Os dividendos serão repar tidçs em pro
porção da. quantia paga sobre cada acçãc. O presidente fica
especíalmente autorizado para solicitar do superior governo
nacional a approvação dos estatutos, acceitando as modificações
que exigir o P. E. e autorizar 8S escripturas publicas que
sejam necessartas.

Divisa0 da Justiça

Buenos Aires, 23 de junho de 1905. - Passe a ser infor
ma.do pela Inspectoria Geral de Justiça. - [rene Ramires , D.
de D. Buenos Aires, vinte e seis de junho de mil novecentos
e cinco.

Exm. Sr. -A soeíedade anonyma denominada COmpania
Privilegiada Este jl1atto Grosso, apresentada. a V. Ex. soltcí-
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tando reconhecimento de personalidade jurídica, constituiu-se
nesta. capital com o fim de adquirir do Sr. Patrick A.. Chance,
pela quantia de pesos, ouro, ctncoenta mn em effeotivo e cento
e quarenta mil acções Ilber-udas. todos os direitos de uma con
cessão dada pelo presidente do Estado de Matto Grosso, para
extrahu-, durante o prazo de trinta annos, que se vence em
vinte e um de novembro de mil novecentos trinta e tres, dia
mantes, ouro e outros rmneraes nas condições estabeleetdas pelo
artigo quinto, inciso a) dos estatutos, em geral, dedicar-se a
todo o g.mero de operações quo teern referencia com a índustría
mineira. O capital social resta fixado em milhão duzentos e
ctncceota mil pesos, ouro, cunhado (S 1.250.000), dividido
em duzentas e cmcoenta mil noções de cinco pesos, ouro,
cunhado {S 5), cafa uma dividida. em dU,1S series, <1 primeira
de duzentas e vinte mil acções, das quaes oitenta mil teem sido
subscrtptas já C as restantes cento e quarenta mil destinadas ao
pagamento da concessão nunetra , A segunda scrle de trinta
mil acoões será emtttída quando a direetoria julgat' oonveuíen
te, nas condições que amesma estabelecerá, 'rendo-se preenchido
os requisitos exigidos pelo artigo trezentos e dezoito do Codígo
do Ccmmercto esta tuspectoría onina OU8 V. Ex. pode accedce ao
requerido, no qual caso deve-se ordenâl' o cumprimento do artigo
trezentos e dezenove do Codigo do Commer'cio. O quo informo a
V. Ex. - l1f. 1([. /voelíaneda,

Ministcrro da justiça. e Instrueção di Nação Argentina - Di
visão de Justiça-> Buenos Aires, 26 de junho de 1905.

Visto este expediente e attenta a Informação da Inspectoria
Geral de Justiça:

O Presidente da Republioa decreta ,:
Art. 1.('1 Autor-iza-se a Compartia Prioiíeqiada Este Matto

Grosso a funccionar com o caracter de Soole.íada Aüonyma ,
prévio cumprimento das fohnalidades que prescreve o artigo
trezentos e dezenove do Codigo do Commercio e approvatn-ee
seus estatutos consecutivos, constantes de folhas duas a nove.

Art. 2.0 Communique-se, publique-se, seja dado ao Registro
Nacional e feita a competente repostcãc de sellos, permluta-se
aos interessados tomar cópia. das presentes actuações. 
Quintana.-J. V. Gonsales,

Certifico que quanto precede é cópia flel em sete folhas
uteís seguidas, que se contém no expediente lettra C, numero
tresentos e cíneoente do anno corrente, o que fica archívado na
Divisão de J ustiça deste Ministerlo. --:-Buenos Aires, 26 de junho
de 1905. - Irene Romíres, director da. Divisão do Justiça.

E eu, outorgante, faço constar que a autorjzacão Invocada
pelo comparecente ó acreditada pela attastação que junto e
diz (á margem) J. 'N. Hopk.ius, J. N. jirysdate, J. S., Agar,
R. Methuen, D. A. vígnoles.
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Na cídcde de Buenos Aires, aos vinte e seis dias do mez de
junho de mil novecentos e noventa e cinco. se reuniram os
senhores membros da Dtrector-ía da fJompaiiia prilJitegiuda E'ste
11fatto Grosso, designados á margem, sob a presídencía do
titular Sr. Hopktns, o qual expoz que os estatutos da' com...
panlrla toem sido approvados pelo Superior Governo, conforme
decreto desta data, pelo que, em conformidade com a preseri
pção contida 00 artigo trezentos e tleZ1GOVe do Oodlgc do Com
mercío, era. ind.ispensuvel declarar defini ti vamente eonstrtuída
a companhia por, meio, de urna esot-lp.ura publica, afim de
proceder-se á tnscr-lpcãoda mesma no Regtstr-o Publico do com
mercío e poder adq uirir as pertenças mineiras, objecto da socíe
dade, Depois detrocaclas ídéas, o dtrcotorto resolveu, por
unanimidade, autorizar- o Sr. presidente Sr. Juan \V. Hopktus
para apresentar-se no cartório do Sr. Félix Reynoso afim de
outor'gar' :1 esci-ipturn conssí tutiva da companhia e, opportuna
mente, aocettar- c firmar' a venda que deve. outorgar o Sr.
Patrleío Alejandro Chance, a respeito lias pertenças mineiras
sitas no Estado de i\1atto GI'OSSO, Estados Unirios do Braztl ,
facultando-o a abonar ao dito .seuhor a ímportaneta da aequi
slção. na fôrma estabelecida no artigo quinto dos estatutos da
companhía.

Depois de Iida e approvada a presente escrfptura, levantou
se a sessão. - John W. Hopkins, presidente. - D. A. Tlignoles,
secretario.

Está conforme com o seu original, do que dou fé, bem
COluO de juntar li presente um sello no valor de dons mil e
quin~8ntos pesos, moeda. legal, importancia do imposto flsca.l
pela primeira, s81'iG .de aooõos emitCidas,. tendo prevenido ao
outorgante da. obrigação de se apresentrr ao 'I'ribuual de Com
mercio e abonar o imposto respectivo quando. a companhia
emítttr a segunda serre de acçõea, ás quaes se refere a. ultima
parte do ÔorGigo quarto dos estatutos trauscriptos. Em conse
queucía. o comparecimento pela representação que exerce, de
cl,ar~'l. deümttvamente constituida a Companhia privilegiada
~ ste Matno Grosso. 1J, qual deverá. reger-se pelos estatutos ín
sei-tos nesta escríptura,

Depois de lida esta o rnttflcnda, assígno com as tessemu
ilhas Sr. Juan Frettes e Sr. Ra..fa.el Ruiz , residentes ídoneos do
que dou fé. --John Vi. Hophins~ - I'cstemunh s. J. Freites.
Testemunha, Rafael Rv..iz. Esttí. um sello. Perante mim; Félix
Reynoso , Concorda. com o seu orígtnal pls.;;[l/io perante mim no
regIstro 101, a meu carro, ao qual me reporto.

Para a Companhia Privilsgtada E'ste Matto Grosso passei
o presente que seüo c. ârmo em Buenos AIres, data ut supra.
Está li.m sello e uma estampilh ~ ..- teu» Reynoso. Buenos Aires,
30 de Junho de 1905~ - Juan B. Estrada, secretario, Secretaria,
Oangalto 332.

Por traducçãc fiel do original hespanhol , - Rio de Janeiro,
30. de dezembro de 1905. - Achitl~s Biotehini, traductor- pu..
blíco ,
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Relação nominal de accionistas em Buenos Aires

Nomes-Domicilio-Profissão-Numaro de accôes

Juan Emilio Aberg, Páreo Colon n. 1.416 •..••.•••••
Diego S. Agar, Defensa TI. 123, comerciante.••.••.•
Antonio Alonso, 25 de Mayo n, 67 .
R. ~v. Anderson, Bme. Mitre n. 544, corredor•......
DavId C. Anderson, Maipú n , 135, comerciante .•.•
Pedro André. Cnyo n, 838, idem ..
Cesar D. Antinori, San Martin D. 390••.•.•.•..••..
Emílio Antipasti, Tranque Lauquen F. C. O., co-

merciante•.•..••.•••.••...•.••.•...••..•.•.•.•
Roque Arcardini, Salta n . 1.167, rentista .••..•...• ,
Guillermo Armstrong, Bv'", Mitra D. ~43, contador

publico .
F. Cantu de Badi, Viamonte fi. 855•..•..•.••...•.••
Aquiles Badi, Via.monte n, 855...•.•....••..•.••.•..
Federico Baldaware, seu Martim n, 162, papelaria ...
Mario Baldassare, Paraná n. 947•..•...• , •••••••••..
Rodolfo Bartel, Juncal n. 817, fabrica cerveza••••.••
Manoel Baravilbaro, Rioja D. 130, rentista...••...•••
GuilIermo Behr, Bolza de Comercio, corredor•.•.....
Ezio Bellellf. Bm'. Milre n. 438 , .
Pompeyo Luiz Bianchetti, San Martin n.360, fabrica

de balanzas .•••... , •.•.•••••••••.•..••.•.•..•.
José M. Bídegain Bw". Mitre D. 1.251 .•..•.•..• , ..•.
J. K. Boch, Oficina 10 F. C. Sud, empleado Ferro-

Cart-íl. ••••.•••••••••..•..•••.•••••.••••••.••••
H. C. Booquet, Avenida Mayo li. 761, gerente Tram·

way _....••.•.•.•.•...••••...•••.•.••••••.• -, ..
G. E. J, de Boer, Bme• Mitre n. 441. agente seguros •.•
Isaac Bompet, Buen Orden TI. 257. Casa Introductora.
C. F. Bowden, 25 de Mayo D. 277, empleado Ferro-

Carril•.••.•.•••......••.•.•..• , ....•..•.••....
Federico Bradbury, Club Estranjeros, comísíonísta.••
Juau P. Bredíus, Cuyo TI. 529 ingeniero ..•••.••.... ,
otto Brennlng, Bolza de Comercio, corredor••••.•.•.•
Luiz E. Brizzi, Piedras n. 1.174..• , .
Reynal.do U. Brown, rjuyo n. 337. empleado ma-

rítímo ••......•.. " .•..•. , .•••. _•..... ' .... , ..
Victorio Bellani, Diamante D. 923.••...••..•.•.••••
Juan Caldir, Esmeralda n. 694, representante••.•.••.
W. L. Calderwood. Bme. Mitre D. 349, empleado co-

mercio.•..•..••••••••••.••.••. 0 •••••••••••••• ,
Juan B. Carnpbell, Caseros n. 654, id..•.....•.••.•..
Alejo P. Campbell, Casaras n. 654, id ••..•••.•...•.•
Roberto Carlisle, Maipu n , 129, comerciante.••...•••
H: D. Carvir Avenida Mayo n. 761, representa.nte •.•
VICente Casullo, Europa n , 1686 , .
R. W. Cassem, Florida n, 145, lntrodnctor .
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Miguel Centurion, Cangallo n. 354, agente seguros.
Loureoze Cereghetti, Europa n. 1.560 ,. '" •••.•
Cavlos E. Ceppi, S. Mar,io n. 390 ..
U.F.Chamberlayne, Aurlinghan F.,C. P., estancíero,
Gwendolyn Chauvier, Oharcas n. 999, rentista. .•••••
Alberto Chovet, Cuyo n, 838, hacendado .
Carlos Coddington, Cuyo n. 631 .
Carlos Clerget, Maipu n. 135/7, comerciante ..
Giacomina T. de Conti, Victoria. n, 1.131, rentista ••
Bertolo Cavalino, Diamante n, 960••••••• : ••••••••.
Vlgnale de creseenso, Espana n. 294 .
Ernesto Danvers, ame Mitre n, 475, ingeniero ele-

ctrieísta •.......••...••...•....•...•..•'....••.
José Debarre, Nabuel Huapí n , 2.350 .••...•..•.•...
Alfredo J. Deck, Maípu n. 699, pompas fúnebres ••..
Tomás Dodds, Reconquista n. 195, agrimensor•.••.••
.Tosé N. Drysdale, Perú n. 440, comerciante .••.•••••
Eduardo Eccheri, Florida n. 349, Instituto Óptico.••
Salvador Edo, 25 de Mayo n , 67. comisionista.•...••.
G. F'. Elliot, Moreno n. 3G9, íntroductor y export....
Bernardo Endler, víctoría n. 734, fabrica de bolzas,
Jorge England, Cruz Chica, Cordoba, bacendado•.•••
Gustavo Eppens, Pueyrredon n. 1.755, comerciante••
Julio Evers, Moreno n. 2.249, id ••.••••••.•••••••••
Carlos S. FalletGy, Reconquista n, 181, empleado co..

morcío•••••••.••.••..•••••.•.••.••.....•.•...•••
Aquiles Ferranto, Constitn. n. 136, Sau Fernando,

eomercíante o •••••••••• o ••••••••••••••••

Sotero Fernandes, Uruguay n. 864"id .
José Festa, Avenida Alvear n. 1.964, id o o •••••

Guíllerrno Field, Cangallo n. 536, empleado Ferro
Carril .. o •••••••••••••• o ••• o·••••• o ••••••••• ',' ••

Roberto Frank, Bm ll Mitra n. 401, empleado Banco...
J. D. Frost, St". Maria Laboulaye F. C. P. hacendado.
Carlos GaUarini,Cuyo n. 467, imprenta .. o ••••• o •••

B. W. Gardona, Bma. Mitl'e n. 349, ingeniere .
Fed.> S. Garreton, Avenida. Mayo n. 589 .
Jacobo Geratenbarg, Vietoria D. 734, fabrica de Bolzas.
Gusta.vo Glaser, F!orida D. 568, muebleria .
Roberto B. Gloag, Bolza de Comercio, comísíonísta.••
A. J. Greensilíeldes, Reconquista n.. 158, empleado

comercio .. o •••••••• o o o •••••••••• o ••••• o ••• o •••

Pablo Hasperg , Bolza da Comeroío, comícíonísta.....
Rícardo Hauser, Venezuela. n. 614, pintureria......•
Manimiliano Henricksen, Bahia Blanca, F. C. B. B.

N. O., empleado Ferro CarriL .. o •••••••• o. o o.

~dmundo Herman, Pie.íras n. 146 importador
tejidos ..... o •••••• '.' •••.•• '.0 o o ••• o'•••••.••• o ••••

O. ~. Hieken, Bffill. Mítre n. 641, comerciante .
DaVId Hogg, Bollvar Il , 236, ferrateria.... o o. o •• o •••

Pablo HOl1, wn e • Mitre n. 531, empleado comercio•..
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J. \V. \V. Hopklns, Bme. Mitre n .349. íugeuíero.. .. 900
Geronirno Iucíbuen, Wlle. Mitre n. 1.250, comerciante. 300
H. H. K. Jordan, Banco .Brttanlcc, empleado banca.; . 100
Samuel Kay, Bulivar n. 2;-;6, comerciante........... 100
Mateo m . Kay, .Maipú n. 135, id................... 100
H. Kracht, n:"'c •. Mitre n. 363, corredor............ 200
Alberto La.ân, Reconquista. D. 195, comiaionista...... 300
Carlos Lery, Chucabueo n . lS,alhajas............... 100
Enrique V. Lapeyre, Presidente TI. 934, corredor .. '. 200
Heuri Lectlche, Uruguay u, -1.273, comerciante... .• ·50
F. Paris Laplace, Maipú n, 234, id 0'0 ••• _,.... 50
Guilbermo Lime, Bclívar n. 236, id 0·0..... 100
Guillermo Lind, Chacabuco n . 1.535 o.......... 100
Vernon Lindop, Companhia Luz Electrica La Plata,

íngeníero ... o o ••••••• o ••• o ••••• " o o ••••••• o. .. 100·
Alberto S. Laspíur-, Sinpacha n . 781................ 100
Arturo P. Llama. Santiago del Estero n , 4:)8....... 100
A, Y E. Llama, id................................. 75
H. H o Long., Bolzar de Comercio. corredor .. o • • • • • • • • • 100
Lovett & Banhan, Belgrano n, 650. casa.introductora. ~o

Eduardo B. Maoadam, BlUe. Mitre no 311, comisio-
nista.. 100

Andris Me. Leod, Avenida .Alvear n. 505, comer-
ciante , -. o o •••• " o ••••••• o· •• '" • • •••• 50

R. W. Me. Críndelle , Florida n. 43. empleado co-
mercio -..-.' o •••.•• ' •• - •••.••••••• ' •• '.... 50

PaLIo L. Ma.itre, Perú n . 880 ......•........... o. o. 10
Domingo Martrangelo, Maípü n , 942, profesor mu-

sica o ••••••••••• o •• o o • ••• • • 50
Jacinto Mar trangelc. íd .• ido /. ' 0 • • 50
Rosa C. de Meazza, Viamonte n. 855, rentista. o.. . . ·5
Roberto Methuen, Ma.ipú.n . 129, comerciante.......... 500
Jorge- H. Miliohamp , BIM

• Mitre D. 349, empleado
comercio ..• ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . 250

Luiz Molína.rl, Avenida Mayo D. 589. 5
Gut-ibaldí Mouaco, Cangallo D. 1.127. medico. o • •••• • 100
H. Bustos Moron, Avenida. M .yo n , 586, ingeniero... 100
Salvador Muyaburn, BlUo. i\1itre D. 1.250..... o •••• o. 100
Juan D. :Mi:1l'.tinez. Diamante n . 977..... :............ 20
Herman J. üuhourcqç.Sinpacha n , 212, ingeniero.... 400
Victor Negr.i, .Rivadavia n.. 606, comeI'ciante........ 100
Ravmuudo -G ..Noble , BeIgl'ano,n. 964, id ..... ~. o'... 100
Leopoldo E. Orsay, Bolza de comercio, eomísionista, . 100
Francisco Otoro, Bme. Mitre n , 478................. 50
Reinaldo Par-ravicini , Tucurna.n D. 1.653,............ 500
Alejandro IL Poarson, Belgrano n. 423............. la
Arturo Pfeiffer, Peru li. 425, comerciante....... . 100
Leon Pelle, Cuyo n. 838,. íd.. 25
Guillermo F. Penkins, Moldes n. 1.548 o • ••• la
Roberto L. Phillips.- Bme,. Mitre n. 383, cürredor.... 100
Leopoldo Picasso, Riobatnba fi. 390., ~ . . . . 30
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Ricardo Kingsland, Bmc. Mitre n. 383, comer-
cínnte•..•....................,.•...............

Mames MUiat, Avenida Mayo n. 665. idem... , ..•..
Antonio Querpo, Alaina n. 1.132, fabrica camisas ...
Carlos E. Raífeto, Gualeguay n. 958.......•........
Guillermc H. Raymond, Arenales n. 1.424, comer-

~an~ ..•........................ · .. · .
[do ido hijo, id., id ..
Bseaen E. Reade, Banco de Londres, representante.;.
Alberto A. Reinhold, Bolza de Comercio, comísío-

nista _ , .
Gulllermo Robinson, BWc, Mitra n , 349, comerci-

ante...'.... ~ ..................•..... '" '.•......
Guillermo I-I. Rodgec, Reconquista, u , 105, comísío-

nista ..•', ••..... :'.....•.•. '.......•...•.•.•...•..
S. A. Rogers, Belgrano n. 423, id .
Juan L. Rocne. Artes n. 65i, fabrica meubles ...•...
Enrique Ruffler, Bolivar n , 836, empleado comer-

cio , ....••.•.••..' ' -.....•..
Guillcrmo Pretchard, Buen Orden n. l.4i5, empleado

Bancos.• , ...••.•...•.............. , .......•...
Juun ,Y. Richards, Cangallo n , 564trepresen·

tante _ ' .
Miguel Rubies, San Pedro F C R, haeendado ....•••.
Carl Scliuchard, Rivaduvta n. 55(-). comerctante•....
Ludovico Schafer, Oorrtentea n. 782, comislouísta....
Fernando Schereitzei-, Avenida Maye n. 962......•.
E. R. Snowler-, Cuyo n. 816, renüsta•......•......
Siro ~ezzoni, Ce~'al1~s TI. ~81. •.•• ,: .
Antonío J. stomt, Rivadavia n. 04;), introductor ..•.
R. A. Sumner', Paria de Julio n. 102, venta de

vínoe ......•.........•.•......... ,. ',' '.'..... _...
Roberto Taylor, CangaHo n. :)Og, agente maritimo.
H. c. Thompson, Ar-los n , 380, fabrica meubles•...
A. G. Thornton, Em", Mitre n , 349, comerciante .
Noel Tribo, Cangallc u , 354 .
A. S. Turner, oaugcüo n , 32~ .
Angel Tat'erna, Hespafía n. 257.•.....•..........•.
Alejandl'o K. Vou Heilüng, Reconquista n.. 195, tngo-

níero•...•...•............. '..•...'...•...•..•...•
Juan G. Walkerç.La Manche La Coline FCS, necen-

dado ..
Garlo~ E. Webster, Banca Tarapacá B-. Blanca,inge-

nlero .
Ernest Weener, Defesa n. 517/23 ..••.•..••..••. •. •
Maxímil iano Zalper, BLUa Mitre o. 55G, empleado co-

mercIo •............••..•...•••.• -. ........•....
Octavio Zanelli, 'I'renque Zanquen, hacendado...•.•.
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Relação nominal de accionistas no Rozaria

Nomes - Domicilio - Profissão - Numero de acçôes

Sebastio.u Aftalion, San-Lourenzo D. 1.055..•.•.•..•
Leslle G. Barnett, Santa Fé D. 953, agrimensor. 0.0.

Thomás' G. Berleingiere, Maipú n, 854., .
Cornelio Casablenea, San Martin D. 694•....••.•.•.
Pedro chíesa, san Lourenzo n. 1.054, introductor•...
Guillermo Chrístophesan, ido n. 869, agente mari-

timo ...•.......•...•......•.. o ••••••••••••••••

A. H; Clarke, Santa Fé D. 953, comisionista ..•• 0.0.
Juan M. Clements, Santa Fé n, 1.059 .
LuizCopello, Maipú n, 854, introductor ,.
Claud-io C. Coa, Banco Londres & Brasil, empleadc

Banco ..•. _.0 ••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••

Guillermo F. Diaz, Libertad n. 743. abogado ........
Pantaleon Egurvide, Lapr-ída n , 833, escribano .•••••
Juan Gasser, san Lourenzo n, 1.191, cereales•••.•••
Frederico Gasser, Ricardone Costada n, 143••..•••••
Alejandro D. Grant,Santa Fé n, 1.163, agente judicial
Alejandro D. Grant I .
Heriberto Green (santa Fé, id ..
Emilio T. Grernezynskl, Casa S. Penasco & C;1 .•.••••
Díogo O Le Bas, Entre Rios n.251, canso oriental. .•.
Joaquim Lejarza, Cordoba n , 954, abogado•...•..•.•
Fermin Lejarza, idem, abogado ........•••...•.....
Felippe C. Lynch, Catamarca n. 1.479 •..•..•.•.....
ThOlpâs Lynch, Santa Fé n, 1.035 .
LeonMarrot, Santa Fé n. 1.071. •.•••......••...•.•
Guillermo J. Martin, Águas Corrientes .•. , •.•..•••
Pedro Martinez, Tucuman D, 1.238.••............•.
Stgo C. Maron. San José de la Esquina n. TCCA..••
Enrique Middleton hijo, Santa Fé n, L 038, Comisio-

Dista .....•....•.•..••• , •.•....•...•....••••.•..
Gualterio E. Morris, Oorrteutee n. 172.•••.•..•••• ,
Gelromino Cacciavillani,· idem ..•.•....•...•....••.
Germon Oldentortr, Oochabamba n, 827 .
Emilio D. Ortiz, Bolza de Comercio ..••. ~"""'."
Fidel J. otero, san Luiz n, 842 ..
Juan Bautashe Pareto, Lapuda n. 1.336......•.....
Arturo Carlos Perklns. Santa Fé n , l.03R ...••.•••••
Mario Queiolo, Casa S. Penasco & Comp.•....•.•••.
Eduardo J. Rosenberg, Banco Britanico, gerente do

Banco •......•.•..••.•••••......•••••.••.•••••
Emilio O. Schffner-, Lapuda n. 1.231. ..
R. G. Studert, Libertad n. 873. abogado .••..•.•.••
Juan G. Tapping, Tucuman n. 1.378, ingeniero ....•
FredericoA. Warner, Santa Fé n, 1.035 ...••.•.••••

Somma •.••• · ••..•.••.•••••.•.

100
100
100
[00
200

100
200
[50
100

100
[00

1.000
300
130
500

500
50

250
200
100
50

2.000
400
200

10
500

300
59
30

100
1.000

200
20

250
50

50
500
550
100
[70

10.910
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Relação nominal de accionistas em Montevidéo

Nomes _ Domicilio - Profissão - Numero de acoões

Alberto Ahumada, Casar Dias u. 23 .
E. Armanino, Colon D .. 86••..•..•..••.•.• ' .•..•••..
Juan Arríetta, Bolzade Comercio•••••..• , .......•.•
Boaventura R. de Azevedo, Colou D. 129 .
Orestes Barilaní, Yi n , 1l0 .
Julio Cesar de Azeredo, Colon D. 129....•.••...•...
Juan A. Bavetto, Misiones D. 123•••.•••......•....
Pedro Bonítacíno, GabotoD. 146 .
Jaime Botet, Mercedes n. 47 A ·•
Juan G. Buela, Piedras n. 75 ..
Ruperto Butler, Saraudi n, 155 .
G. H. L. Calcraft. Juan Jackson n, 212....•........
Narciso Caprnrío, Zabala TI. 152...•....••.....••..•
José Oarlé, Urnguay n. 403 A o .

Alfredo M. Carlé, idem .
ruan C. Carlé, idem .
Pedro Carriquiry hijo, Medonas n. 258 A.. o o.·.
Francisco oarrau, Gaes n. 26..••••••.•••..........•
José V. Cavallido, 25 de Mayo no 217 ..
Jacintho C. Oasaravilla, Mísiones n. 199........••. ~

Jaime Castelle, Cerrito jl , 177 o o •

Juan Ohristie, Ijruguayena Il , 80••.•. ';.•••.•.•'..•..
Jorge H. Cooper, Zab111a D. 69. comerciante........•
ALe.jandro J. Cruíckshanks, Misiones D. 117, agente

.marítímo•.•• , ...•.•.••••••.••.••.•.....••.•...
Arturo w. Dovenport, F. C. Central Uruguay, Em-

pleado Ferro CarriL .
Guilhermo Davison, Rivera n. 161. _..•••
Pedro M. Delgue, Bolsa de Comerciá .•...•..•••.•••
C. vou Domselaar, Piedras n. 121 A. ingeniero•.•..
Oesar A. Duppont, Santa Lucia D. 41............•..
Sexto J. Dutra, Piedras n. 358 o o

Rodolfo Favaro, Zabala Il , 58 o o ..

Juan B. Ferrere, Yi n. 325 ..
Bernardo Folchi, Ciudadela n, 40.•.••.•......•.•..
Juan Q. Guiria , Cauelanes D. 309.. ; ....•.•....•...
Miguel Guíría, Orítlas dei Rato n , 203.. o •••• o o"

Juan D. Hogge, Zabala n. 85 o o o.

Juan G. Hon & comp., Misiones D. 205, comerciantes
José B. Iglesias, Colou n, 153 .
Francisco E. Lanz, Piedras D. 188 .
C. Peixoto de Abreu Lima, Misiones n. 137 .
Victoriano Lopes, Perez Castellanos n. 44 .
Pedro Marques, Joaquín Requena n. 126.......•...
Roberto Milburn, Marcedes n. 131. .
Augusto Morales, Misiones D. '13!1.•.................
Fernando Moratorio, Washington n. 83, eomercíante

Exacg,Uvo _ 1006

65

50
50

100
100
50
5

20
50

iDO
50
50
10

100
50
25
25
20

100
200

10
10
20
25

30

50
100

25.035
100
20
80
50
10

100
50
50
50

200
75
10

200
10
50
40

200
20

5
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Adolfo Nlcohch, Zabala n, 74, idem .....•..........
GustavoA. Nicolich, Camaras n. 36, idem.•........
José A. Nicolich, Camaras n, 38, idem .....•..•....
Lourenzo T. Nocett, Vinte e Cinco de Agosto n. 111.
José P. otíver, Misiouea n. 117 .
Carlos A. Olmeda, Avenida de la Paz n, 201- .
Lázaro J. Palma, idem n. 10, comerciante••..... 0,' ••

Fancisco Parrano, Andes n. 172, corredor .
Luiz Ponee de Leon, Píedras n. 354...••.•• 0'0 ••••••

J .. E. Ponee de Leon, Ituzaingo n, 100••..••......•.
M. Luiza Urtuby de Portíllo, Uruguay n. 30, rentista
Manoel Montes Pulido, Rio Negro n . 146•...•.....•
Ramon Rama, Vinte e Cinco de Mayo n. 246..•....•
Franclscc Rareeea, Serandí n. 375...••.•.•.••••.••
Carlos Reyestria, Yaguaron n. 237••......•....•.•.•
José Roca, Vinte e Cinco de Mayon • 217.•.•......••
José Saavedra, Saranrly n. 149., ••.•.•••.•..• '•••••.•
Ricardo Sangulnetti, Piedras n. 138...••..•.•.. O",

Eduardo A. Sanguinetti, idem...•...........•....•
Juan E. de Simoui , Uruguay n. 175 A. .••••••.•••••••
Ricardo H. Stapledon, Píedras n. 123..•............
Tomás M. Temple, F. C. ,Central Uruguay, empleado

Ferro Carril ....••...••....•...••.............
K~ K. 'I'heobald, Vinte e Cinco de Mayo .n. 204, ge-

rente da Companhia 'I'ramway....• , ..•.•.. '," •
A. L. G. de Urtuboy, id., rentista .. " .
Elena Duna de Urtubey, id.., rentísta...••.•....•.•.
Juan B. Vaillant, Nueve' Palmeira 0.47 ..
Carlos A. Vonrell, Vinte e Cinco de Mayo n. 217, co-

'merclante....•.•....••.••..•..•.•..•'...•......
Guillermo wilson, Piedras n, 204 A, medico..•..•. "

Somma•••. ;. .....•••.••••.• , •••

RESUMO DAS ACÇÕES SUBSCRlPTAS

130
5

100
120
30
10
50

120
200
50

100
100
30

150
50
30

100
50
50

100
~OO

50

50
·150
100
10

300
25

30.110

Em Buenos Aires ..•....••..•• '...•
Em.. Rozario ....•••.•....•• , .
Ern Montevidéo .

28.010
10.910
30.110 69.030 acções

Total das acções subscriptas .até esta data; sessenta. e nove
mil e trinta.

Buenos Aires, 6 de setembro de 1905. - John W. Ilopkins,
presidente. - D. A. Vignoles, secretario.

Reconheço verdadeiras. as assígnaturas retro de Johu "V.
Hopkíns e D. A. Vjgno1es, presidente e secretario da Companhia
Privilegiada B'ste. Matto Grosso,.e para consta:ronde convíer
mandei passar; o,presenteque assígno evae sellado com o' se110
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.deste Consulado Geral, devendo a minha assignatura ser reco
nhecida. na Secretaria das Relações Exteriores ou nas Inspa
darias das Alfandegas, ou das Delegacias Fiscaes do Governo
Federal.

Buenos Aires, aos 13 de dezembro de 1005.-Pelo CansuI Ge
ral, F. Emery, vtee-eonsul.

DECRETO N. 5865-DE 23 DE JANEIRO DE 1906

Concede autoriaacâo a Compagnie A~txiliaire de- Chenúnsd'e FC1"
a-u BJ,,jsil para continuar a funccionar na Hepublica .

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BrazU,
attendendc ao que requereu a CompagnieAuxiliaú'ede Chemins
de Per au Bréeit, autorizada ao funccionar no Brazil por decreto
n, 2884, de 25 de abril de 1898, e devidamente representada,
decreta:

Artigo unico. E' concedida au'orização á Comp.1gnie Auxili
aire de Chemins de Fel' aw Bdsit para continuar a funccionar
na Ropublíca, comas alterações feitas nos seus estatutos, me
diante as clausulas que a este acompanham, assígnadas pelo
Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas, e ficando obrí
gado. ao cumprimento das formalidades exigidas pela. legisla...
ção em vigor.

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1906, 18° da Republica,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Severíano ltIülle,·.

Clausulas que acompannam o oecrelo n, ó8ôa, nesla data
1

A Compagnie Auxiliaire de Chemins de F$}· au Bres€l é
obrigada a ter um representante no Brazil com plenos c
illimitados poderes para trata.r e, definitivamente, resolver as
qnes~ões que se suscitarem quer com o Governo, quer com
particulares. podendo ser demandado 'e receber citaeão inicial
pela companhia. .

II

Todos os actosque praticar no Brazil ficarão sujeitos uni
camente ~s resp~ctiy~s leis e regu!~entos e a. jurisdicção
qe seus trlbunaas JudIClarlOs, ou admínlstratfvo», sem que, em
tempo itlgum, possa a referida comp~nhia l'eclamarqúalqner
excepQao fundada em seus estatutos, ,cujas dísposíções não
poderao servir de base para qualquer reclamação' concernente
á execução das obras ou serviços ar que 'ellesse referem.
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lI!

_Fica. dependente ~e autorização do Governo qualquer alte
raçao que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Se!-lhe",ha cassada a autorização para funccíonar na Repu
111oa, SI iufríngir esta clausula.

IV

. ~ic.a. entendido que a autcrízaeão é dada sem prejuizo do
pnncrpio d.e achar-se a companhia sujeita ás disposições do
direito nacional que regem as sociedades anonymas.

V

A íntraeção de qualquer- das clausulas, para a qual não
esteja comminada pena especial, será punida com a multa de
um conto do réis (I :000$) a cinco contos (5:000$), o no
caso de relncidencia, pela, cassação da autorização concedida
pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas,

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 190ô.-LauTo Seoeríono
Müller.

Eu, abaixo aasignado, traduetor publico e interpreta com
mercíal juramentado, por nomeação da merttísetma vrunta
Commercíal da Capital Federal (escnptorío â rua do Ouvidor
n. 42, sobrado),

Certifico, pela presente, que me fOr:LID apresentados uns
annexos do Monitew' Belge para traduzir para o idioma verna
culo,l!,o que assim cumpri em razão do meu offieio e cuja
traducção é ~ seguinte:

TRADUCÇÃO

N. 3.533 ~ Oornpaqnte Auxiliaire de Chemins de Fer au
Br-ésí.l-e-Sccíedade Anonyma estabelecida em Bruxellas

MODIFICAÇÕES .NOS ESTATUTOS

Acta das decisões da ·i1ssembléa geral cxtraordínaría dos
accíoníatas da Compagnie Auxiliaire ele Chemins de Fev €tu Bre
silo sociedade ancnyma, estabelecida em . Bruxellas, realizada
na presença de Maítro Victor vau der stegen de Putte, tabel
Hão, residente nesta. cidade, aos 7 de junho de 1905, na séde
social, ;í, rue de I'Industrie n. 33, em Bruxellas.

Abre-se a. sessão ás 11 horas da manhã sob a presidencia do
Sr. François Ferdinand (dito Arnould) Focquet, engenheiro,
residente em Ixelles, á. rue du Trône n. 190, presidente do
conselho de administração.

O presidente designou o Sr. Pierre Liénart nomeado mais
adeante, para servir de secretario.
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Os srs. Léon Janssens e Henri Jéron, nomeados mais
adeante, os dons maiores accíoníatas presentes e que acceitam,
preenchem as funcções de escrutadores.

Acham-se presentes na mesa:
O Sr. Franz-Moíse Philippson, o Sr. Alphonse Spée, o

Sr. Jean Cousin, todos ulteriormente nomeados e qualificados
na presente, e o Sr. Charles Janssens, advogado, residente em
Bruxellas, á ruo l'Assocíatlon, 22, administradores;

O Sr. Edouard Gilbert e o Sr. Maueíce Despret, todos ulte
riormente qualificados na presente, commíssaríos.

Acham-se presentes ou representados os seguintes aecío
nistas:

Numero
de acções

Numero de ordem, nomes e prenomes, quali
dade c rcsidcncia dos accionístas

1. La Societc Génerale de BeZgique, sociedade
anonyma com sédo em Bruxellas, proprie
taria de mil trezentas e oitenta e tres
acções privilegiadas, mil e quatrocentas
acções de divídendo e de dezesete acções
dejouissance .•...•..•.. . • . • . . ~ 1.383 1.400 17
-l!.Representa.da neste acto, segundo pro-
curação por escriptura particular em data
de 26 de maio ultimo (1905), pelo Sr. Léon
Janssens, dírector da dita sociedade, resi-
dente em IxelIes, rue Lesbroussart, 127.

2. A Compagnie Gêneraíe de Chemine de Per Se
condcires, sociedade anonvma com séde em
Brnxellas, propeíetarta de mil e qui
nhentas acções privilegiadas, de duas mil
acções de dividendo e de trinta e quatro
acções dejouissance ...•....... . ,..•...... 1.5002.000 34
- Representada neste acto, segundo pro-
curação por instrumento particular em
data de tres de junho do corrente anno,
pelo Sr. Hauri Géron, ulteriormente qua-
Iífícado.

3. A Compagnie de Ohemins de Fer SudwQuest
Bresiliens, sociedade anonyma, em Bru
xellas, propriataria de mil acções de dívi-
dendo. . . . •• . . . • • . • • • . • . . . • . . • . • . • . •• . •. . 1.000
- Re"present~da neste acto, segundo pro
curaçao por Instrumento particular, em
data de tres de junho corrente, pelo 81'.
Arnould Focquet, nomeado mais adeante,
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Numero
de acçõca

Numero de ordem, nomes c pnenome s, qualí
dade c rcsidencía dos acctonietas

4. Q Sr. Amould Focquet, engenheiro, resi
dente em Ixelles, rue du Trône, 190. pro
prietario de vinte e cinco acções privile-
giadas•..•.........••..•..••..•. ·0 •••••••

5. OSr. Franz-Moise Philippson, banqueiro,
residente em Bruxellas, rue de l'Industrie,
44, proprietario de novecentas e sessenta e
quatro acções privilegiadas, de oitocentas
e quarenta e quatro acções de divldendo
e de tres acções jouissance . . • • ••, ••......•

6. O Sr. Alphonse Spée, engenheiro, residente
em Ixelles, rue da Trône, 182 proprietario
de noventa acções privilegiadas.•.....•..

7. O Sr. Jean Cousin, engenheiro. residente
em st. GUles les Bruxelles, Chaussée de
Char-leroí, vinte e seis, proprietario 'de
sessenta e nove acções privilegiadas e, de
uma acção de jouissance . • • • • . ', '~ .. '••.••..

8. O Sr. Prériéric de Frondeville,proprieta.·
tano, residente em Pariz, propnetarto de
'vinte e tres acções privilegiadas e de duas
acções dejouissance , •••••.•.
- Representado neste aeto, segundo pro
curação por instrumento particular em
data de tres de junho corrente, pelo
Sr. Pierre Líéuart, engenheiro, residente
em Bruxellas á. rue des Drapíers, 12.

9. O Sr. Louís Dorizon, prnprletario, re
sidente em Pariz, proprietarío. de vinte e
quatro acçõescprivilegiadas, de vinte e
cinco acções de dívldendo, e de uma aeção
de iowiseance • . • •• • • . •• . • . • •• • , ••.. ,•.••..
- Representado neste aeto, segundo:pro
curação pOI' instrumento parttculae; da
tada de 27 de maio ultimo (1905), pelo
Sr. Pierre Liénart, prenomeado .

10. O Sr. Maurice Despret. advogado, resl
dente em St. Gilles les Brunelles, rue Jean
Stas, 41, proprietario de dez. acções pri..,
vilegiadas•...•...•.•..•.. '.•.•........•.•

11. O Sr. Edouard Gilbert, propr-íetaric 1I6si
dente em Uccle, avenue Deíré, 66, proprje
tarío de dez acções pnvuegíadae•••.••

25

964

90

69

23

24

io

io

844

25

3

1

2

1
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Xumcro de ordem, nomes e prenomes, quali
dade e rcsidcncia dos accionistas

Numero
de acçõcs

71

13.

14,

15,

16.

17,

o Sr. Oscar Orabbe, agente de cambio, re ..
sidente em Bruxellas, rue Neuve, 64, pro..,
priotario de vinte aeções privilegiadas e
de vinte acções de dividendo .
- Representa 10 neste acto, segundo pro
curação por instrumento particular em
data de 5 de junho corrente. pelo
SI'~ Pierre Líénart já nomeado.
O Sr. Hector Legui, banqueiro, residente
em Bruxellas, rue dn Nord, 17, proprie
tario de conto e oitenta e quatro acções
privilegiadas e de quatrocentas e dezesseis
accõea de dividendo ...•.•.•.•..•••.• ~ •..
- Representado neste acto, segundo pro
curaçâo por escriptura particular em data
de tres de junho corrente, pelo Sr. Franz
Phillippson, prenomeado.
O Sr. Jules Van Dorpe, doutor em medi
cina, residente em Schaerbeek, rue Seu
tin",?, proprietário de vinte acções privi-
legiadas , ,
A Sra. Barbe-Mar-ie 'I'ruyens, víuva do
SI'. Bencit Margeman, eapítatísta, sem
profissão, residente em Bruxellas. placa
dos Mertyrs, I:-:~,. propr-íetaría de trinta. e
cinco acções privilegiadas .••.•.•••.••...
- Representada nesta acto, segundo pro
curação por' instrumento parúícula,r em
data de vinte e sete de maio de mil nove
centos e cinco, pelo Sr. Pierre Líénact,
prenomeado ,
O Sr. Louís Large, agente de cambio, re
sidente em Bruxellas, rue de La Croix: de
Fel'175, proprietario de cento e sessenta e
oito acções privilegiadas. de cento e no
venta e quatro acções de dividendo e uma
acção de jowíesance • . . • . • • • . . • • • • • • • ••• • •
Srs. S. Proper & Oompanhia, banqueiros,
residentes em Par-is, rue Saint Georges, 5,
propríetaríos de cento e noventa e sete
acções privilegiadas ........•••.••••. ~ ....
- Representados neste acto, segundo pro
curação por instrumento particular em

20

184

20

35

168

197

20

416

194 1



72 ACIOS no PüDc"R EXECUTIVO

Numero
de accôcs

Numero de ordem, nomes c prenomes, quali
dade e residcncia dos accionístas

vinte e sete de maio de mil novecentos
e cinco, pelo Sr. Franz Philíppson, pre
nomeado.

18. A casa bancaria CasseI & Companhia, com
séde em Bruxellas á rue du Marais, 56 A,
proprjetaria de duzentas acçõea de divi-
dendo .
- Aqui representada, segundo procuração
por instrumento particular em data de
vinte e quatro de maio ultimo (1905),
pelo SI'. Franz Philíppson, prenomeado,

19. O Sr. Jos. Scherhag, secretario de banco
residente em Bruxellas, á rue des Con
fedérés, 135, proprletarlo de seis acções
de dividendo••• o ••• , •••• , •••••••••••••••

20. O Sr. Edouard Víllegue, sem profissão,
residente em Bruxellas, rue de la Chan
cellerie, 20, propríetarío de uma acção de
dividendo•.••..•.•.•.•••.••...••..••..••

21. lJ Sr. Fernand Deplasse, negociante, resi
dente em Saint-Gilles les Bruxelles, rue
Bosquet, 32, proprietario de sete aeções
de dividendo •.••.•••.••••••.••..••••.•..
- Representado neste aeto, segundo pro
curação por instrumento particular, em
data de tres de junho de mil novecentos
e cinco, pelo Sr. Pierre Liénart, preno
meado.

22. O Sr. Luis Heimberger, agente de cam
bio, residente em Bruxellas, rue du Taci
turne, 56, proprietario de cem acções de
dividendo e de tres acções jouissance .•.•
- Representado neste acto, segundo pro
curação por instrumento particular, em
data de dous de juuho corrente (1905), pelo
Sr. Franz Plnlippson já nomeado.

23. 08,'. AdolpheFelix Oppeuheim, banqueiro,
residente em Pariz, rue Taitbout, 11,
propríetarto de noventa e oito aeções prí
vilegiadas e de duas acções dejouissance ..
- Representado neste· acto, segundo pro
curação por instrumento particular em

200

6

7

100 3

98 2
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Numero de ordem, nomes e prenomes, quali
dade e rcsidencia dos accionistas

Numero
de acçõcs

73

24.

25.

26.

Z7.

28.

data de vinte e quatro de maio ultimo
(1905), por Franz Phillppson, já, nomeado.
O Sr. Robert Goldschmldt, doutor em
scíencías naturaes, residente em Bruxel
las, avenue des Arts. 54, proprietario de.
cem acções privilegiada.s .•••.••••• 6" •••

- Representado neste aeto, segundo pro
curação por instrumento particular em
data de vinte e alto de maio ultimo (1905),
pelo Sr. Jules Phllippson, nomeado mais
ade.nte.
Maurice Philippson, doutor em scíenelas
naturaes, residente em Bruxellas, rue de
la Loi, 25 A. propríetarío de vinte acções
privilegiadas. • • • . •• • •.-••••.••••••••...••
- Representado neste aeto, segundo pro
curação por instrumento particular, em
data de vinte de maio de mil novecentos
e cinco, pelo Sr. Franz-Moise Phllíppson
prenonieàdo,
O Sr. Maurice Sulzbach, banqueiro, resi
dente em Paniz, proprietarío de cento e
cíncoenta acções pr-ivilegiadas e de quatro
aeções de jouieeamce•••••.••••••••.•••••
- Representado neste acto, segundo pro
euraçãn por instrumento particular, em
data de vinte e sete de maio de mil no
vecentos e cinco, pelo SI'. Jules Phílíppson,
nomeado mais adeante,
A casa. bancaria Sulzbaeh Freres, de
Francfort-sur Meín, proprietaria de dez
acções de dividendo e de oito acções de
jouissance ••.•••••••••••• , ••••••• _••••.••
- Representada neste acto, segundo pro
curação por instrumento particular, em
data de vinte e sete de maio de mil no
vecentos e cinco, pelo Sr..Jules Philippson
nomeado adennta.
O Sr. Jules Philíppson, doutor em direito,
residente em Bruxellas, rue Guimard, 18,
proprietario de oito acções de dividendo e
de uma acção de .jouissance•• 6 •••••••••••

100

20

150

10

8

4

S

1
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Numero d- ordem, nomes e prenomes, qualidade
e reeidencta dos accíonistas

Numero
de acçõea

29, O Sr. Saro Wiener, senador e advogado,
residente em Saint Josse ten-Nood, avence
de I' Astronomie, 9, possuidor de cem acções
pnvüegíadas ....•.•.•.•..•.••••..••...• 100

30. O Sr. Léou Dubols, agente de cambio, re
sidente em Saint Gilles les Bruxelles, rue
Berckmens, 120, prop-ietario de vinte e
nove uccões privilegiadas e de quarenta
acções de dividendo .•...•.•..•.... " . • . . . 29 40
- Representado neste acto, segundo pro-
curação por instrumento particular, em
data de seis do junho corrente, pelo Sr.
Franz Phtlíppson, preuomoado ,

31. La Compagnie Ccneroíe de Railways d Voie
E'troíse, sociedade anonyma, com sede em
Bruxellas, 91, rue de I'Enseignement,
proprfetaria de quatrocentas accões de
dividendo, sociedade em liquidação....... 400
- Representada neste acto, segundo acto
dv. p~curação, pa-rticular, em data de 3 de
junho de 1905, pelo Sr. píen-e Liénart,
prenomeado, engenheiro residente em
Ixalles ,

32. La Oompagnie Belga de Che'J»ins de Fe,
Réoswe, sociedade anonyma, com séde em
Bruxollas, rue du Congrés, 33, propríe-
tarla, de duzenta.s aeçõea de dividendo,.... 200
- Representada nesta acto, segundo pro-
curação por instrumento particular em
data de 6 de junho corrente, pelo Sr.
Pierre Liénart supra nomeado.

33. La Soeiéte Française de Banque et de Dep6t,
sociedade anonyrna, com séde em Bru
xellas, rue Royale,. 70,proprietaria de
quatrocentas e sessenta e uma acções pri
vilegiadas, de quatrocentas e setenta e
cinco acções de dividendo e de quatorze
acçôes de jouissance...................... 461 475 14,
- Representa.da neste acto pelo Sr. 'I'héo-
phile Garrigues, director da mesmo socíe-
dade.residenta em Bruxetlas, rue Royale,70.

31. O SI'. Henri Samuel, agente. de cambio.
residente em Bruxellas, rue de la Loí, 21,
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Numero
de aoções

75

Numero de ordem, nomes e prenomes. qualidade
e resideucia doa accionistas

proprtetano de trezentas e oitenta. accões
de dividendo............................ 380
- Representado neste acto, segundo pro-
curação por instrumento p:1rticular com
data de 2 de junho corrente, pelo Sr. Pierre
Liéuat't nomeado acima.

35. La Banque Awxitiaire de la BOHrse. sooíe
dado anonyma, com séde em Bruxellas,
Avenue des Arts, 30. proprietaria de dez
ae.ões de dividendo...................... 10
-c-Representada neste auto, segundo pro-
curacâc por instrumento particular em
data de 27 de maio ultimo (19lJ5), pelo Sr.
Fraoz Philippson pcenomeado .

Sõ. O Sr. Hippolyte Peernans, agente de
cambio, residente em Bruxellas, rue de la
Chaucelterie, 17,prop-íetario de com acções
privilegiadas e de cento e cíncoenta acções
de dividendo " 100 150
-c-Representadc neste acto, segundo pro-
curação por instrumento particular em
data de 2ü de maio ultimo (905), pelo
SI'. Pierre Liénart prenomeado.

37. Srs. Herman et wítteme.agentes de cambio,
residentes em Bruxellas, rue du Maraís,
110, propríetanos de nove acções privile-
giadas e vinte acções de dividendo........ 9 20
- Represeutados neste ectc, segundo pro-
curação por instrumento particular em
data de tres de junho de 1905, pelo Sr.
pterre Liénar-t supra nomeado.

38. O Sr. Amé Demeuldre , sem profissão, pro
príetario, residente em Bruxellas, Avenue
Louiee, ~47, proprietario de vinte e cinco
acções privilegiadas...... . . . ..... ..... . . 25

39. O Sr. vViHy Dciesen, banqueiro, residente
em Bruxeltas, Avenue Louíse, 350, pro
príetario de trezentas e noventa acções
de dividendo ', . 3~iO

40. O Sr. Gullhaume-Amand Poelmans, capi
taltsta, sem profissão, residente em Saiut
Gilles-Ies-Bruxelles, Avenue Brugmaun, 6,
proprietario de quinze acções prívílegia-
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Numero
de accôes

Numero de ordem, nome e prenome, qnali
dado e r-csidcncia dos acciontetas

das. de quatro acções de dividendo e de
uma acção de jouissance - .

41. O Sr. Eugéne Langer-, advogado.uesídente
em Bruxellas, rue Royale, propríetarío
de uma acção privilegiada .

42. O Sr. Alfred Mathot, agente de cambio,
residente em Bruxellas, rue Joseph Il, 14,
proprietario de uma acção de dividendo•.

43. O Sr. Emile Vau Darn, agente de cambio•.
residente em Schaerbeck, rue Gallait, 75,
proprtetario de uma aoção de dividendo ..

44. Os Srs. E. StaUaerts e A. Loewenstein,
agentes de cambio, residentes em Bruxel
las, Boulevard Biecoffsheím, 26. propríe
tartos de uma acção de dividendo .. o o ••••

-Representados neste aeto pelo Sr. Alfred
Loewenstcín, que póde assígnar a firma
social'segundo elle o declara.

45. O Sr. Hcnrí Gél'OO. engenheiro, residente
em Bruxellas, Boulevurd Botanique, 30,
pl'oprietario de cincoenta acções privile-
giadas o o ••• o o o ••• o o •• o ••• o o. o •• o ••• o ••••

Importancia total das acções presentes ou re
presentadas. cinco mil oitocentas e oíteu
ta e sete acçõcs privilegiadas, oito mil tre
zentas e trea acções de dividendo e noven
ta e duasacções de joiüssance,

15

50

4 1

5.887 8.303 ~2

dando direito a quatorze mil duzentos e
oitenta. e dons votos.

As procurações supra mencionadas ficarão appensas á pre
-cnte ; estão todas registradas, com exeepção das que foram
outorgadas pelos senhores liector Legru e Léon Duboíse pela
Compagnie de Ghcmins de Fer Retmis, que serão registradas ao
mesmo tempo que a presente.

O presidente expõe:
I. Que as convocações para a presente assembléa índíeam,

entre os objectos em ordem do dia. o seguinte:
Eventualmente, terceira. modificação dos estatutos j princi

palmente:
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o) augmento do capital;
b) augmento do numero de administradores.
II. Que as convocações foram regularmente feitas na con

formidade da lei, por meio de avisos insertos nos jornaes se
guintes :

Moniteur Belqe, 'NN. de dezenove e vinte e nove/trinta de
maio de mil novecentos e cinco ;

1VIoniteur dee Interêts Matcrsete, NN. de dezenove e trinta e
um de maio/dons de junho de mil novecentos e cinco;

L' Echo de la Botwse, NN. de dezenove/vinte de maio e trinta
de maio do mesmo anno ; -

La ceie Libre, NN. de dezenove/vinte e um e trinta de
maio de mil novecentos e cinco;

Le Ccurrier de la Bowrse ct de la Banque, NN. de dezenove,
vinte e trinta de maio do mil novecentos e cinco;

Assim como em outros .iornaes cujos exemplares se acham
sobre a mesa.

III. Que se acha representado na asserubléa mais de metade
do capital social.

Expostos estes factos pelo presidente e reconhecidos exactos
pela. assembléa, esta fica validamente constituída e entra em
ordem do dia.

:\. assembléa, estatuindo, dcpcís de deliberar sobre o ter
ceiro objecto em ordem do dia, introduz nos estatutos as medi
ficacões seguintes:

1. e, O primeiro item do artigo quarto fica. supprímído e
substituído pelo seguinte:

« A duração da sociedade fica prorogada até primeiro de
junho de mil novecentos e trinta. e cinco,»

2.",fA assembléa geral resolve augmentar o capital social,
creando quinze mil acções privilegiadas de quinhentos francos
cada uma, amortízaveís a seiscentos francos, c croar, além
dessas, cinco mil noções de dividendo sem designação de
valor.

Fica o conselho de administração encarregado de fazer
constatar por meio de acto authentico OJ subscripção dessas'
quinze mil acções privilegiadas, e o pagamento de dez por
cento, no mlnímo. sobre cada uma dellas.

Logo que esse ecto authentico houver sido lavrado, Oartigo
quinto ficará redigido do seguinte modo:

«Art. 5.° O capital social fixado primitivamente em quatro
milhões e quinhentos mil francos dividido em nove mil acções
privilegiadas de quinhentos fl'ancas cada uma, amortízaveís a
seiscentos francos, fica actualmonte fixado em 12 milhões de
francos, representado por vinte e quatro mil acções privi
legiadas de quinhentos francos cada uma, orncrtísavets a
seiscentos francos.

Além das doze mil aeções de dividendo sem designação- de
valor, creadas pelo acto constitutivo da sociedade, ficam
creadas cinco mil aeções de dividendo novas, o que eleva
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a dezesote mil o numero das acções de dividendo sem designação
de valor.

a numero de acções de dividendo não poder~ ser au
gmentado sínão na. conformidade do segundo item do artigo
sexto que segue.»

3.'" O primeiro item do artigo oitavo fica supprímído e
substi tuido pelo seguinte:

« Na falta de pagamento nas épocas determinadas pelo
conselho de administração. será cobrado juro á razão de seis
por cento ao anno. Esse juro será contado de pleno direito e
sem intimação desde o dia da exígtoiltdade até o do' paga
mento.»

4. a Fica desde já o conselho de administração encarregado
de entregar, logo depois de constatada a subscnpeão das quinze
mil aoções privilegiadas novas, as cinco mil aeções de divi
dendo novas ao Sr. Alphonse Spée,

Nessa mesma occasíão será aecrescentado ao artigo doze o
item seguinte:

« As cinco mil accões do dividendo areadas pela delibe
ração da assembléa geral extraordínaria do dia sete de junho
de mil novecentos e cinco ficam entregues ao Sr. Alphonse
Spée, que as distribuirá entre terceiros dalle conhecidos, a razão
de quatro mil, em cumprimento de compromissos assumidos,
e mil, em retrtbutcão de servíços prestados segundo o que
houver particularmente convencionado.»

5.a. O art. 13 fica scpprímíôo e substituido pelo seguinte:
«Art.. 13. A sociedade é administrada por um conselho

composto de cinco administradores DO mínimo e de quinze no
maxímo. »

r6.a. O primeiro item do art. 25 fica supprímído e substi
tuído pelo seguinte:

«Todos os annos serão submettidos a nova eleição dons
administradores e um commíssarío , Si o conselho for composto
de mais de doze membros, tres S8 retirarão todos os annos a
contar do segundo anno.»

As deliberações acima foram successívamente tomadas e
approvadas pela assembléa por unanimidade de votos.

contínua a sessão.
Do que acima se contém foi lavrada a presente aeta pelo

referido tabellíão no lagar e na data suprameoclonados, na
presença dos 81'S. Jean ooosomans e Jean Vergoogem, ambos
residentes em Bruxellas, testemunhas exigidas por lei.

Feita a leitura, os membros da assernbléa. assignaram com
as testemunhas O'com o tabellião , - Eug. Lenqer , - S. Wienel'
- A. De Meuldre, - J. PhiZippson. - L. Lorge - Gdrrigues
-:- W. Dríesen, - Ieosi Cousin. -'- Jos. Scherho,g- G. ~1. Peeí-
manso - LêorcJaneeesene, -.,.... A. Jlfathot....... Villegut1. - E. stoi
íaerte, - A. Loewcnsiein. - Emile Van Daan-; --'-H. GeiJ·on,
M. Despret, - Dr , Van Dor-pesü, - A. Focquet, - F. Philippson
- AIp. Spêe, - E. Gilbert -P. Lsénort , - J. Coosenuuae, -..
J. Verhoogen. - V. -van des Stegen de Poue,
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Registrada em Bruxallas (Est.) seis folhas e cinco chamadas,
aos nove de julho de mil novecentos e cinco. Volume de .nu
mero 1.025, folhas 83. registro /<). Recebidos sete francos. 
O recebedor interino Iioetenne,

ANNEXOS

l. A abaixo assígnada, Soc,"ete Gene-ale de Belgique, soeie..
dade anonyma, com séde em Bruxellas, proprietarta de mil
trezentas e oitenta e tres (1.383) acções privilegiadas, mil e
quatrocentas (1.400) aceões de dividendo e de dezesete (17)
acções de «joutssa.noe» da Compagnie AuxíUaire de Chemins de
Fer au Bresíl. sociedade anonyrna, dá, pela presente, poderes
ao SI'. Léon Janssen, directot-, para represental-a na assem
bléa geral cxtraordínana dos acciouistas da Compagnie Auxi
liaire de Chmins de Fer at~ Bréeii, prenomeada, sociedade ano
nyma, constituída aos tres de março de mil oitocentos e noventa
e oito, convocada para quarta-feira, sete de junho de mil no
vecentos e cinco, as onze horas da manhã na sédo social á rue
de I'Iudusrrte numero trinta c tres, em Br'uxellas ;

Consequentemente, para assistir a est:t assembléa geral e á
que se possa realizar ulteriormente, si f1 primeira não puder
deliberar' ;

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todas as questões em ordem do dia, ou sobre outras que
se possam apresentar;

Dar ao conselho do administração todos os poderes ou auto
rizações necessárias para pôr em execução as decisões da assem
bléa geral;

Assignar quaesquer folhas de presença e actas, e em geral,
fazer o que necessaz-ío for, substabelecer em um outro manda
tario, si neeessarío for, prornettendo tudo approvar e ratr
ficar.

Passada em Bruxellas, aos vinte e seis de maio de mil nove-
centos e cíncov-- Societe Generale de Betçíque,

Vale por procuração.- O secretario, De Brabander ,
Vale por procuração.c- Ogovernador, F. Bayems.
Registrada uma folha, sem chamada, em Bruxellas (Sud)

aos cinco de junho de mil novecentos e cinco, volume 449, fo
lhas 99, registro 13. Recebido 2 fr, 40 centimos.-O recebedor,
Pillaert.

2. A abaixo asslgnada, Compagnie Generole de Chemins de
Fer Secondalres ; sociedade anonyma com eéde em Bruxellas, á
rue de l'Industrie n. 33, proprretarla de mil e quinhenras acções
privilegiadas (1.500), de duas mil (2.000) acções de dividendo,
e de dezesete (17) acções de « jouíssance » da Compagnie Auxi
Liaire de Chemins de Fer au Bt·csif., da, pela presente, poderes
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ao Sr. Hénrt Geroo. engenheiro em Bruxellas, para represen
tal-a Da assembléageral extraordínaría dos accíonístas da Com..
pagnie" AWv-iliaire de Chemins de T!'er au Bresil, prenomeada,
sociedade anonyma, constituída aos tres de março de mil oito
centos e noventa e oito. convocada para quarta feira, sete de
junho de mil novecentos e cinco, ás onze horas da manhã, na
sede social, 33, rue de l'Industr-íe, em Bruxellas ;

Consequentemente, para assistir a essa. assembléa geral e á
que se possa realizar ulteriormente, si a primeira não puder
deliberar;

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todas as questões em ordem do dia ou sobre outras que se
possam apresentar;

Dar ao conselho de admintstração todos os poderes ou auto
rizações necessarías para pôr em execução as decisões da assem
bléa geral j

Assignar quaesquer folhas de presença e actas e,~em geral,
fazer o que necessario for, substabelecer em um outro manda
tarío, si for preciso, promettendo tudo approvar e ratificar.

Passada em Bruxellas, aos tres de junho de mil novecentos
e cinco.

Vale por procuracão.c-- r:ompagnie Geninxle de Chemi1l.s de
Fer Secondaires, sociedade anonyma.

Dousadmínístradcres.s-- P. Lienart.- Aiph., Spee.
Registrada uma folha, sem chamada em [Br-uxellas (Sud),

aos seis de junho de mil novecentos e cínco. Volume 450,folhas
99. registro 14. Recebidos 2 fI'. 40 centimos.- O recebedor,
Pitloert,

r

3. A abaixo assígnada, COlJzpagnie de Chemins de :Pe1" Sud
Ouest Bréeiuene, sociedade ancnyma, residente em Bruxellas, 33,
rue de I'Induatríe, proprietaria de mil (1.000) acções de divi
dendo da Compagnie Auxiliaire de Chemins de Fer ou Bréeü.
sociedade anonyma, d<l pela presente poderes ao Sr. Arnould
Focquet, engenheiro em Ixelles, para. represernal-a na assem
bléa geral extraordinaria. dos accionistas da CompagnieAuxi
tíoire de Chemins de Fer m~ Brésil, prenomeada, sociedade
anonyma, constituida aos tres de março de mil oitocentos e no
venta e oito, convocada para quarta-feira sete da junho de mil
novecentos e cinco, ás 11 horas da manhã, na séde social, 33,
rue de l'Industrie, em Bruxellas ;

Consequentemente, assistir a essa assembléa geral e á
que se possa realizar ulteriormente, si a primeira. não puder'
deliberar;

Tomar par-te em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todas as questões em ordem do dia. ou sobre outras que
se possam apresentar;

Dar ao conselho de administração todos os poderes 011 auto
rizações necessarias para pôr em execução as decisões da assem
bléa geral;
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Assignar quaesquer folhas dll presença e .aotas, e, em ,geral,
fazer o qu,e nacéssario for, substabelecor em um outro manda
tario quando for preciso, promettendo tudo approvar e ratí
ficar.

Passada em Bruxellas aos tres de junho de mil novecentos
e cíncov-- Compagnie de Chemins de Fer Sud-Ouest Brésitiens,
sociedade anonyma.

Dous admínistradoros:
Vale por procuracão c-> F. Philipp'son.
vale por procuracãc.c- Alph. Spee,
Registrada uma folha, sem chamada, em Bcuxellas (Sud)

·aos seis de junho de mil novecentos e cinco. Volume 450, folhas
98, registro 13. Recebidos 2 fr , 40 centimos.- O recebedor,
Pillae1·t.

4. Eu abaixei assígnado, Marquea de Prondevíle, Juloa..
Prédér-ic-Lambert, proprietarlo residente, em Paréz, 13, rue
Daru, proprietario de vinte etres(23) aeções privilegiadas e de
duas acções de jouieeance da Compagriie Asuxiiiaire de Chemins
de Per aU lJ't'csil, sociedade ancnyma, dou, pela presente, .po
deres ao 81'. Píerre Líénar-t, engenheiro em Ixellcs, para
representar-me na aasembléa geral extraordinaria dos accío
nistas da Compagnie Auxiliaire de Chemins de Fer au Bresil,
prenomeada, sociedade anonyma, constttuída aos 3 de março de
1898, convocada para quarta-feira, 7 de junhod~ 1905, ás n
horas da manhã, na séde social, 33, rue l'Industríev em Bru
xellas :

oonsequcntemento; para .assístír- a essa assemblén geral e á
que possa ulteriormente realisar-se, si a primeira não puder
deliberar;

rbmar parte. em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todas as questões em ordem do dia, ou sobre outras que
se possam apresentar;

Dar ao conselho de administração todos os poderes e auto
rizações necesseríae para pôr em execução as decisões da assem
bléa geral;

Assígnar quaesquer folhas de presença e actas e, em geral,
fazer o que necessário fcr, substabelecer em um outro mau
datarío quando for preciso promettendo tudo approvar e
ratificar,

Passada em Paríz, aos tres de junho de mil novecentos e
cinco.

Vale por prccuracâo.c-- E. de Frondeoiile,
Reglstrada, uma foiha, sem chamada, em Bruxellas (Sud)

aos seis do junho de mil novecentos e cinco. Volume 450, folhas
100, registl'o 16. Recebidos 2 rr . e 40 centímos.s-, O recebedor,
Piltaert.

5. Eu, abaixo assígnado, Louls Dcrlzon, propríetarío, rcsí ...
dente em Pariz, ~l, r~e. B~ulainvillif}r. _prol?rietario de (24)
vínte e quatro acçoes prívllegíadas, de (2:)) vinte a' cinco' de

Exeeufive - 1900 6
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dividendo e de uma aeeão de jouissance da. ComprJfJnie Auxitiaire
de Cltemins de Fer au Bdsil, prenomeada, sociedade anonyma,
dou, pela presente, poderes ao Sr. Plerre Líénart, engenheiro
em Ixelies, para representar-me na assernbléa geral extraor
dinaria dos accionistas da Compagnie At~xiliaí'l"e de Chemins dI;;
Fel" au Brdsil, prenomeada, sociedade anonyma, consütuída
em tres de março de 1898. convocada para, quarta-feira, sete
de junho de 1905, ás U horas da manhã, na sede social, 33
rue de l'Industrie, em Bruxellas :

Consequentemente; assistir a essa assembléa e a que possa
ulteriormente realízar-se, si a primeira não puder deliberar;

Tomar parte em todas 8S discussões o deliberações, votar
sobre todas as questões em ordem do dia, ou sobre outras que
se possam apresentar;

Dar ao conselho do administração todos os poderes ou
autorízações neeessarías para pôr em execução as decisões da
assembléa geral;

Assignar quaesquer folhas de presença e actas, 0, em geral
fazer o que necessarío for, substabelecer em um outro manda
tario quando for preciso, promettendo tudo apprcvar G ratí-
ficar. .

Passada em Paa-íz, aos vinte e sete de maio de mil nove
centos e cinco.

Vale por procuraçãov-e- Louís Dorieow,

Registrada uma folha, sem chamada, em Bruxellas (Sud}
aos cinco de julho de mil novecentos e cinco. Volume 449,
folhas 99, registro 13. Recebidos 2 rr. e 40 cenümos.c- O rece
bedor, Piílaert,

6. Eu, abaixo assígnado, Oscar Crabbe, agente de cambio.
residente em gr-uxellas, 64, ruo Neuve, proprtctarío do (20)
vinte noções privilegiadas e de (20) vinte aeções de dividendo
da Gornpagnie AtlxiUaÍ'!'c de Chemine de Fer cu Bréeit, sociedade
anonyrna, dou, pela presente, poderes ao Sr. Picrre Liénart,
engenheiro em lxelles, para representar-me na asssmbléa geral
extraordinaria dos accíontsms da. Compagnie- A:uxiliai)'e de
Chemins de Fer ou BnJsil, prenomeada, sociedade anonyma, con
stituída aos tres de maio de 1898, convocada para quarta-feira,
sete de junho' de 1905, ás 11 horas da manhã, na séde social, 33,
rue de I'IndustrIe, em Bruxellas :

Consequentemente, assistir a essa assernbléa geral e á que
posso ulteriormente realizar-se, si a primeira não puder delí...
berar;

Tomar parte em todas as discussões c deliberações, votar
em todas as questões de ordem do dia ou sobre outras que se
possam apresentar;

Dar ao conselho de administração todos os poderes e auto
rizações necessarias para pôr em execução as decisões da assem
bléa geral;
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Asslgnar quaesquer folhas de presença. e actas, e, em geral,
fazer o que necessario for. substabelecer em um mandatário
quando for preciso, prometteudo tudo approvar e ratitic<tp.

. Passado em Bruxellas, aos cinco de junho de mil novecentos
e ClDCO.

Vale por procuração.- Osca'? C~·abbe.

Registrada uma folha, sem chamada, em Bruxellas (Sud)
aos seis de junho de mil novecentos e cinco. Volume 450, folhas
100, registro 14. Recebidos 2 tr. e 40 centimos.- O recebedor,
Pillaert.

6 bis. Eu, abaixo asslguado, Legru, Heitor, banqueiro, rest
dente em Bruxellas, 17 rue du Nord, proprietario de cento e
oitenta e quatro (184) acções privilegiadas e de quatrocentaee
dezeseis (416) acçôes de dividendo da Compagnie Auxiliaire de
Chemins de Fer au Breeii, sociedade anonyma, dou, pela pre
sente, poderes ao Sr. F. Philíppscn, banqueiro em Bruxellas,
para representar-ma na assembléa geral extraordinarta dos
accíonístas da Compagnie Auxiliaú'e de Chemins de Fe1' au Bresii,
prenorneada sociedade anonyrna constituida em tres de março
de 1898,convocada para quarta-feira, sete de junho de mil no
vecentos e cinco, ás onze horas da manhã, na séde social, 33,
rue de l'Industrie, em Bruxellas :

Consequentemente, assistir a essa assembléa geral e <1 que
possa ulteriormente realizar-se, si a primeira não puder de
liberar;

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todas as questões em ordem do dia, ou sobre outras que
se possâm apresentar;

Dar ao conselho de admíuístraçãc todos os poderes ou
autorizações necessarias para pôr em execução as decisões da
assembléa geral;

Assígnar quaesquer folhas de presença e actas, e, em geral,
fazer o que necessat-io for, "substabelecer em um outro manda
tario quando for preciso, promettendo tudo approvar e ra
tificar.

Passado em Bruxellas aos tres de junho de mil novecentos
e cinco.

Vale por proouracão.c-- H. Leqru .
Registrada uma folha sem chamada, em Bruxellas (Est)

aos nove de junho de 1905. Volume2ü3, folhas 43, registro 13.
Recebidos 2 fr , e 40 ceatimos.- Rostenne, recebedor interino.

7. ELl, abaixo assígnada, víuva B. Margeman, capitalista,
residente em Bruxellas, praça des Martyres, 15, proprietaria
de (35) trinta e cinco acções privilegiadas da Compagnie
Auoiiiíaire ele Chemins de Fer au Brcsii ; sociedade anonyma,
dou, pela presente, poderes ao Sr. Píerre Liénart, enge
nheiro em Ixelles, para representar-me na asseznbléa geral
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extraordínarta dos accíonístas da Complgn~e ..,iuxiUaire de
.Ghemins de 'Fer ac Brés'.l,prenomeada, sociedade anonyma ,
constítutda aos 3 de março de 1898, convocada. para quarta
feira, 'zdejunno de 1905,.as 11 horas da manhã, na séde social,
33, rue de I'Industríe, em Bruxel1as:

Consequentemente, pura assistir a esta assombléa geral
e á- que possa ulteriormente ter lagar, s-i a primeira não puder
.deliberar .;

Tomar-parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todas as questões em ordem do dia, ou sobre outras que
se possam apresentar;

Dar ao conselho de administração todos os poderes ou auto
rizações neeessarlas para pôr em execução as decisões da
assembléa geral ;

Assignar quaesquer folhas de presença. e netas, c, em
geral, fazer o que neeeesat-ío for, substabelecer .em um outro
manrlatario, quando for preciso, promettendo tudo approvar e
ratificar.

Passada em Bruxellas aos 27de maio de 1905.
Vale por procuração.- VVe. B ..Margeman.
Registrada uma folha, sem chamada, em Bruxellas (Sud)

aos 5 de jünho de 1905. Volume 449, 'folhas 99. Recebidos
2 francos e 40 centimos.- O· recebedor', Piüaert,

8. Nós abaixo assignados, S. Propper & Comp. banqueiros,
residentes em Pariz, propi-ietarioa de (197) conto e noventa e sete
acções .prlvílegíadasda, Compoqnie Auooiliaire de Cheminsde Fel'
q,u B1'CSa, sociedade anouyma, damos" pela presente, poderes ao
SI'. Franz Philippson, banqueiro em Bruxellas, para nos repre
sentar na assembléa geral extraordínaría dos aceíomstas da
Compágnie AuxiUa.ire de Cliemine de Fel' au Brésit, prenomeada ,
sociedadeanouyma, constituída aos 3 de março de 1898, convo
cada para quarta-feira, 7 de junho de 1905, ás 11 horas da ma
nhã, na séde social, 33, rue de l'Inúustne.em Br-uxellas:

Consequentemente, assistir a esta assernbléa e á, que possa
ulteriormente ter lagar, si <:lo primeira não puder deliberar;

Tomar parte em todas as discussões' e deliberações, votar
sobre todas as questões em ordem do dia, ou sobre outras que se
possam apresentar;

Dar ao conselho de administração todos os poderes ou auto
ridades uecessarías para pôr em execução' as-decisões da assem
blé<1 gerar;

Assignar quaesquer folhas de presença. e aota.r, e em geral
fazer o que neccssar-lo f01'. substabelecer em um outro mnndata
rio quando for preciso, prometten.ío tudo approvar e ratificar.

Pi1ssada em Parlz aos 27 de maio de 1905.
Vale por peocuracão o-, :S. Propper ,
Registrada, uma tolha, sem chamada, om Bruxellas (Sud)

aos 5 de junho de 1905. Volume 449. folhas 99" registro 13.
Recebidos2 francos e40 eenttmos.c- O recebedor, Putaert,



AC'l'OS no PODER EXECO"TIVO 85

9. Nós, abaixo assígnados, cassel &; Cornp, banqueiros,
residentes em Bruxellas, 56 a. rue du Marais, proprteíartos de
duzentas (200) acções de dividendo da. Compagnie Auxiliaire' de
Chemins de Fer C/H Bresil, sociedade anonyma, damos, pela pre
sente, poderes ao Sr. Franz Phllippson, banqueiro em Bru..
xellas, para DOS representar na assembléa geral extraordíuaria
dos accionistas da Compagnie Auxiliaire de Chemins de Pev au
Bre'sil, prenomeada sociedade anonyma , constituida aos 3 de
março do 1898, convocada para quarta feira, 7 de junho.de
1905, ás 11 horas da manhã, na sédo social, 33, rue de I'Indus
trie, em Bruxellas :

Consequenternente, para assistir a esta assembléa geral e
á que possa ulteriormente se realizar, si a primeira não puder
deliberar;

Tomar parte em tedas .18 discussões e deliberações, votar
sobre todas as questões em ordem do dia, ou sobre outras que se
possam apresentar;

Dar ao conselho de administração todos os poderes 0 auto
ridades necessarías para pôr em execução as decisões da assem
bléa geral;

Asstguar quaesquer folhas de presença e actas, e em geral
fazer o que necessarlo for, substabelecer em um outro manda
t,ario quando f 01' preciso, promettendc tudo approvar e rati
ficar.

Passada em Br-uxellas &OS 24 de maio de 1905.
Vale por procuração.- Cassei & Cie.
Registrada uma folha, sem chamada, em Bruxellas (Sud)

aos 5 de junho de lGOS. Volume 449, folhas 99, registro 13. Re
cobidos z fi'. e 40 ccntímos. - O recebedor, Puioevt,

10. Eu, abaixo assignado, Deplasse, FeI'D11nd, residente em
Bruxcllas, 32, rue Bousquet, propríetarlo de sete (7) aeçõea prl
vílcgtadas, de sete noções de dtvídendc da Compagnie AtJxiliaire
de Chemins de Fer a'1,~ Brésit, sociedade anonyma, dou pela. pre
sente poderes ao SI', Pierre Liénart, engenheiro em Ixelles,
pat-a IDe representar na, assembléa geral extraordinaria dos
accíonístas da Compagnie Aux&!iaire de Chemins d-e Fer au Breeü,
prenomeada sociedade enonyma. constituída aos tres de março
de 1898. convocada para quarta feira 7 de junho de 1905, âe ti
horas da, manhã, na sede social, 33, rue de I'Industrie, em Bru
xcllar:::

Consequeutemente. para assistir a esta assembléa geral e á
que possa ulteriormente se realizar, si a primeira não puder
deliberar;

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobro todas as questões em ordem do dia, ou sobre outras que
se possam apresentar;

Dar ao conselho de administração todos os poderes e auto
ridades uecessarfas para pôr em execução as decisões da as
sembléa geral;
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Assígnar quaesquer folhas de presença eactas, e em geral
fazer o que uecessario fór, substabelecer em um outro manda
turío, quando for preciso, promettendo tudo approvar e rati
flcar •

Passada em Bruxellas aos 3 de junho de 1903.
Vale pOI' procuração F. Deplasse,
Regístrada uma folha, sem chamada, em Bruxellas (Sud)

aos 5 de junho de 1905. Volume 449, folhas 99, registro 13. Re
cebidos 2 fr , e 40 centímos. - O recebedor Piüaert,

11. O abaixo assignado, Louis Heimberger, agente de cam
bio, residente em Bruxellas, rue du Taciturna n.56, proprie
tario de (100) cem acções de dividendo e de (3) tres acções de
jovieeance da Compagnie AMxiliaire de Chemins de Fer (lU Bresil.
(sociedade anonyma), dá, pela presente, poderes ao Sr. Franz
Phillppson, banqueiro em Bruxellas, para ropresental-o na as
sembléa geral extraordiuaria dos accionistas da Compagnie
.A.uxiliaire de Chemins de Per au Bréeit, prenomeada. sociedade
anonyma, constituida em tres de março de mil oitocentos e
noventa, e oito, convocada para quar-ta-feira, sete de junho de
mil novecentos e cinco, ás 11 horas da manhã, na séde social,
33, rue de I'Industr-Ie, em Bruxcllas:

Consequentemente, assistir a essa assembJéa geral e á que
se possa realizar ulteriormente, si a primeira. não puder deli
berar;

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todas as questões em ordem do dia, ou sobre outras. que
se possam apresentar;

Dar ao conselho de administração todos os poderes e auto
rizações necessarias para pôr em execução as decisões da as
sembléa geral ;

Assignar as folhas de presença e actas e, em geral, fazer o
que necessarío for, substabelecer em um outro mandatano,
quando for preciso, promettendo tudo approvar e ra..tificar.

Passada em Bruxel1as aos 2 de junho de 1905.
Vale por procuração. - Louis Heimberçer,
Registrada uma folha, sem chamada, em Bruxellas (Sud ),

aos 5 de junho de 1905. Volume 449, folhas 99, registro 13.
Recebidos 2 frs. 40 centimos. - O recebedor, Píüoen,

12. Eu, abaixo assígnado, Oppeuheim, Adolphe-Fclix, ban
queira, residente em Pariz, l I, rue 'I'aitbout. proprietario de
( 98) noventa e oito acções privilegiadas e de (2) duas acçõesde
[ouêseance da Compagnie AHxiliaire de Chemins de Fer au Brêsií;
sociedade anonyma. dou, pela presente, poderes ao Sr. Franz
Phílippson, banqueiro em Bruxellas, para representar-me na
assembléa geral extraordínarte dos eccíonístae da Compagnie
A'Bxiliaú'e de Chemins de Fer a1.~ Bres·il, prenomeada, sociedade
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anonyma, donstituida em tres de março de lS9S,convocada
para quarta-feira, sete de junho de 1905, ás II horas da manhã,
na sede social, 33, rue de I'Industrie, em Bruxellas:

Consequentemente, assistir a essa assernbléa geral e â que se
possa realizar ulteriormente, si a primeira não puder delíbei'ar;

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todas as questões em ordem do dia, ou sobre outras que
'Se possam apresentar;

Dar ao conselho de administração todos os poderes e auto
ridades necessárias para pôr em execução as decisões da assem-
bléa geral; .

Assígnar quaesquer folhas de presença e actaa, C, em
geral, fazer o que necessarlo for, substabelecer em um outro
mandetarío quando íor preciso, promettendo tudo approvar e
ratificar.

Passada em Pariz aos 2<1 de maio de 19Ó5.
Vale POl' procuração. - ~L Oppenheün.
Registrada uma folha sem chamada, em Bruxellas {Sud },

aos 5 de junho de 1905. Volume 449, folhas 99, registro 13. Re
cebidos 2 frs. e 40 eentimos. O recebedor, Pilõaert,

13. Eu, abaixo assígnado, rjoldschmldt, Roberto, doutor em
scleuctas naturaes, residente em Bruxellas, Avenue dos Arts. 54,'
proprietario de cem ( 100) aoções privilegiadas da Compagnie
AuxiUaire de Chemins de Fer au Brésit, sociedade anonyma, dou
pela presente poderes ao Sr. Jutes Philippson, doutor em di
reito, elIl' Bruxellas, para representar-me na assembléa geral
extraordínaria dos accíonístss da Compagnie Auxiliaire de Che
mins de Fer att BresiZ. prenomeada, sociedade anonyma, constí
tuída em tres de março de 1898, convocada para quarta-feira.
sete de junho de 1905, ás 11 horas da manhã, na. sede social. 33,
rue de l'Indusrne, em Bruxellas:

Consequentemente, assistir a assa assembléa geral e (Í,

que so possa realizar ulteriormente, si a primeira. não puder
deliberar;

Tomar- parte em todas as discussões e deliberações, vo
tal' sobre todas as questões em ordem do dia, ou sobre outras
que se possam apresentar;

D.1.r ao conselho de administração todos os poderes e au
torizações necoasacías para pôr em execução as decisões da as
sembléa geral;

Assignar quaesquer folhas de presença e actas, e, em
geral, fazer o que necessario for, aubstabeleéer em um outro
mandatarto, quando for preciso, promettondo tudo approvar e
ratificar.

Passada em Bruxellas aos 28 de maio de 1005.
Vale por procuração. - Goldschmidt'.
Registrada uma folha, sem chamada. em Bruxellas (Sud ),

aos 5 de junho de 1905. Volume 449; folhas 99, registro 13. Re...
cebídos 2 frs, e 40 centimos, - O recebedor, Pitlaert,
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14. Eu, abaixo- asslguado, Phllíppson, Mauriee, 'doutor em
sciencias naturaes, residente .em Bruxellas, 25 A, l'!J,8 de la Loi,
proprietario de ( 20 ) vínte aeçõos privilegiadas da CQmpt;gnie
Assxiiiaire de Chem~ns de Fer au Bre$U, sociedade anonyma, dou,
pela presente" poderes ao Sr. lo'. M. Philippson, banqueiro em
Bruxellas, para me representar na assembléa gera! extracrdi
naria dos aecionístae da Compagfl,ie Auxiliaire de Cheminsde Fer
aH Bresil, prenomeada, sociedade anonfma, constituída em 3 de
março de 1898, convocada para quarta-feira, 7 de junho de
1905, ás 11 horas da manhã, na aéde social, 33, rue de I'In
dustrie, em Bruxellas :

.Consequeutemente, assistir a essa assembléa geral e á que
se possa realizar ulteriormente, si a primeira não puder de
Iiberar ;

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todas as questões em ordem do dia,.ou sobre outra-s que
se possam apresentar;

Dar ao conselho de administração todos os poderes e euto
rídades necessarías para pôr em execução as decisões da assem..
bléa geral;

Assignar qnaesquer folhas de presença e actas, c, em
geral, fa,zer o que ueeessarlo for, substabelecer em um outro
mandatarío, quando for preciso, promettondo tudo approvar e
ratificar.

Passada em Bruxellas aos 25 de maio de lÇl05.
Vale por procuracão.c-- .i11aurice Philippson.
Registrada uma folha sem chamada, em Bruxellas (Sud),

aos 5 de junho de 1905. Volume 449. folhas 99, registro 13.
Recebidos2 fr. 40 centimos.-Q recebedor, Pillaert.

15. Eu, abaixo assígnado. M. S. Sulzbach, banqueiro, resi
dente em Pai-iz, boulev:ard Hussmann, 28, proprietario de (150)
cento e cíneoenta acções privilegiadas, e de quatro aeções de
jouissance da Compagnie AuxiliaiJ'e de Chemins de For au: Brésil,
sociedade anonyma, dou. pela presente, poderes ao Sr. Jules
Philippson, doutor em direito, em Brusellas, para represen
tar-me na assembléa geral extraordinaria dos accionístas da.
Compagnie Auxiliaire de Ohemin- de Per q.u Brésil, prenomoeda,
sociedade anonyma, conetitulda em 3 de março de 1898. con
vocada para quarta-feira, 7 de junho de 1905, ás 11 horas da
manhã, na séde social, 33, rue de I'Industrte, em Bruxellase

Cousequentemente, assistir a essa assembléa geral e á que
se possa realizar, si a primeira não puder deliberar:

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todas as questões em ordem do dia ou sobre outras que
se possam apresentar;

Dar ao conselho de administração todos os poderes e auto
ridades necessarías para pôr em execução as decisões da assem
bléa geral;
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Assignar quaesqucr folhas de presença e aetas, e, em
geral, fazer o que necessario for, subestabelecer em um outro
mandatario, quando for preciso, promettendo tudo approvar e
ra tificar.

Passada em Pariz aos 27 de maio de 1905.
Vale por procuração. - M. S. Sul;:;bach.
Registrada uma folha, sem chamada, em Bruaellus (Sud),

aos 5 de junho de 1905. Volume 449, folhas 99, registr-o 13.
Recebidos 2 fr; e 40 censímos. - O recebedor, Píüaert,

16. Nós. abaixo assignados, Gebrüder Sulzbach. banquei
ros, residentes em Francfort s/M., proprtetartos de dez acções
de dividendo e de oito acções de jowieeance da Corapagnie Av;
xiliaire de Chemins de Fer au Brceit , sociedade auonyma, damos
pela presente procuração ao Sr. Ju les Phl líppson, doutor em
direito em Bruxellas, para representar-nos na. aesembtée gere.l
extraordínaria dos acclonistas da Compagnie Auxiliaú'e de Che~

-;.nins ele Fer au Brêsit, prenorneada, sociedade auonyma, consti
'tuida aos 3 de março do 1898, convocada pera quarta-feira.
7 de junho de 1905, ás 11 horas da manhã, na séde social, 33,
rue de l'Iudustrte, Bruxellas :

Oonsequeutemeute, assísrtr a essa assembléa geral e à que
se possa realizm-, si a primeira não pudor deliberar;

Toma.r pa-to em. todas as discussões e dali beracões, votar
sobre todas as questões em ordem do dia, ou sobre outras que
se possam apresentar ;

Bar ao conselho de administração todos 03 poderes e auto
rídades necessarias pare pôr em execução as decisões da assem
bíéu geral ;

Asaignar quaesquer folhas de pr<:l~BIlça e actas, e, em
geral, fazer o que uecessarto for, substabelecer em um outro
mandatarío quando for preciso, promotteudo tudo opprovar
e ratiâcar.

Passada em Erancforf s/M .• aos 27 de mato de 1905.
Vale por procuração. - Ceõr, Sulzb(J.ch.
Regtstvada uma folha sem chamada. em Brüxellaa (Sud),

aos 5 de junho de 1905. Volume 440, folhas 99. registro 13.
Recebidos 2 Irs. 40 centirnos. - O recebedor, Píuaert .

17. Eu, abaixo assignado, Léon Da Bois, agente de cambio,
residente em Bruxellas, 120, rua Berckmuns, proprtetaric de
vinte e nove acçõés privilegiadas e de quarenta acções de diví
dendc da Cornpagnie Auxiliaire de Chemins de Fer aH Bréeil,
sociedade anonyma, dou, pela presente, poderes ao Sr. Franz
Philíppson, banqueiro em Bruxellas, para representar-me na
essemolea geral extraordinaria dos accíonistas da Compagnie
Auxiliaire de Chemins de Fer au Bresil, prenorneada, sociedade
anonyma, constituída em 3 de março de 1898, convocada para.
quarta-feira, 7 de junho de 1905, ás II horas da manhã, na
séde social, 33, rue de I'Induatcie, Bruxellas :
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Consequentemente, assistir a essa. assembléa geral e á que
se possa realizar, si a primeira não puder deliberar;

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todas as questões em ordem do dia. ou sobre outras que
se possam apresentar;

Dar- ao conselho de admínlstração todos OS poderes e auto
ridades para pôr em execução as decisões da assernbléa geral;

Assiguar quaesqner folhas de presença e actas, e, em
geral, fazer o que necessário for, substabelecer em um outro
mandatar ío quando foI' preciso, promettendo tudo approvar
e ratificar.

Passada em Bruxellas aos fi de junho de 1905.
Vale por procuração. - Leon. clu Bois.
Registrada uma folha sem chamada em Bruaellas (Est)

aos 9 de junho de 1905. Volume 203, folhas 43, registro 12. Re
cebidos 2 frs . 40 centírnos. - O recebedor interino, Rostevme,

18. A abaixo assignada, Oompagnie Géncrole de Railuays
d Voie E'troíte, sociedade ancuyma, em liquidação, em Bruxellas,
dã, pela presente, poderes ao Sr. Pterre Liéna.rt, engenheiro,
em Ixelles, para répresentat-a na assembléa geral extraordi
nnría dos accionístas da Compagnie Auxiliaire de Chemins de
Fcr m~ BnJsil, que deve realizar-se em Bruxelles, no dia 7 de
junho corrente; tomar parte. em seu Dome, em todas as deli
berações c em todas as votações da mesma. assembléa ; nella
asslgnar quaesquer documentos e actas e ahi praticar, em
geral.etodoa e quaesquer ac tos que esta. representação comporta,
promettendo ratifícar, sendo requisitada a fazel-o ,

Bruxelias, aos 3 de junho de 1905. - Compaqnie Gdnej'ale
de Railawys à Voie E'tl'o':te.

O liquidante, vale por procuração. _ L. LencÚn.

Registrada uma folha sem chamada, em Bruxellas (Sud),
aos 6 de junho de 1905, Volume 450, folhas 100, registro 15.
Reeebldos z frs. 40 centímos. - O recebedor, Píüaert,

19, .fi.. abaixo assignada, Cornpaqnie Beiçe de Che,mins de Fer
Iceunse, sociedade anonyma, residente em Bruxellas, 33, rue
du Congres, proprietarta de duzentas acções de dividendo da
Compagnie Auxiliai1"e de Chemin.« de Fer au Brcsit, sociedade
anonyma, dã, pela presente, poderes ao Sr. Píerre Liénart,
engenheiro em Ixelles, para representaI-a na assembléa geral
extraordinaria dos aceionistas da Compagnie A1~xiliaÍJ'e de
Chemins de F81' cu Brcsit, prenomeada, sociedade anonyma,
constituída em 3 de março de 1898, convocada para quarta-feira,
7 de junho de 1905, ás 11 horas da manhã, na séde social,
3'3, rue de I'Industrío, em Bruxallas :

Consequentemente, assistir a essa assembléa geral e á que
se possa, realizar, si a. pr-imeira não puder deliberar;
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Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todas as questões em ordem do dia ou sobre outras que
se possam apresentar;

Dar ao conselho de administra.ção todos os poderes e auto
ridades necessarias para pôr em execução as decisões da assem
bléa geral;

Assignar quaesquer folhas de presença e aetas e, em
geral, fazer o que necessario for, substabelecer em um outro
mandatano quando for preciso, promettendo tudo approvar
e ratificar.

Passada em Bruxellas aos fi de junho de 1905. - Compagnie
Betçe de Chemine de FC1' Reunis.

Dous administradores:
Vale por procuração. - (Assígnatura illegivel) - (Assigna

tura illegivel).
Registrada uma folha, sem chamada, em Bruxellas (Sud)

aos 9 de junho de HJ05. Volume 203, folhas 43, registro 11.
Recebidos 2 rrs. 40 centimos. - O recebedor, Rostenne.

20. Eu, abaixo assignado, Heuri Samuel, agente de cambio,
residente em Bruxellas, 24, rue de la Loi, pi-oprietario de cento
e oitenta acçõea de dividendo da. Compognie Auxiliaire de Che
mins de Fer att, B?"esil, sociedade anonyma, dou, pela presente,
poderes ao Sr. Pierre Líénart, engenheiro em Ixetles, para,
representar-me na. assembléa geral extraordinar'ia dos aceto
nístas !,da Compagnie .4uxiliaiJ"e de Cliemine de Fer att Bréeii,
prenomeada, sociedade anonyma, constttutda em 3 de março
do 1898, convocada para quarta- feira, 7 de junho de 1~05, ás
11 horas da manhã, na séde social, 33, rue de í'Industrte, em
Bruxellas :

Consequentemente, assistir a essa assembléa geral e á
que se possa realizar ulteriormente, si a primeira não puder
deliberar;

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todas as questões em ordem do dia Ou sobre outras que
se possam apresentar;

Dar ao conselho de administração todos os poderes e auto
ridades neccssartas para pôr em execução as decisões da
assernbléa geral;

Asaiguar quaesquer folhas de presença e actas, c. em
geral, fazer o que necessaír-o for, substabelecer em um outro
mandatario quando for preciso, promettendo tudo approvar c
ratificar.

Passa-ia em Bruxellas aos 2 de junho de 1905.
Vale por procuração. - H. Scmuei .
,!tegist.rada uma folha, sem chamada, em BruxelIas ( Sud )

aos v de Junho de 1905. Volume 449, folhas 99, rezlstro 13.
Recebidos 2 fr , 40 centimos, - O recebedor, Piuaert, o
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21. Abaixo assígnada, Banque Auxiliaire de la Bourse,
sociedade anonyma, Avenue des Arts. 30, residente em Bru
xellas, proprietaria de ( 10) dez acções de dividendo da Cem
pagnie Auxiliaire de Ctiemine de Fer au Bréeit, sociedade ano
nyma, dá, pela presente, poderes ao Sr. banqueiro F. M. Phi
Iippson, em Bruxellas, para representaí-a na assembléa geral
oxtraordlnarra dos accíontstas da Oompagnie Asuxiiicire de Cne
-mins de Fer au Brésit, prenomeada, sociedade anonyma, constí
tuída em 3 de março de 1898, convoca-ta para quarta-feir-a,
7 de junho de 1905, ás 11 horas da manhã, na sede social, 33,
rue de I'Industrle. em Bruxellas : .

Consequentemente, assistir a essa essembléa geral e á que
ulteriormente se possa reahzar', si a primeira não puder deli
berar;

Tomar parte em todas as discussões 0· deliberações, votar
sobre todas as questões em ordem do dia ou sobre outras que se
possam apresentar;

üar ao conselho de administração todos os poderes e auto
rtdades ncoessar-ius para pôr em execução as decisões da as
sembíéa geral;

Assignar quaesqucr folhas de presença e netas, 0, em
geral, Ü.'tZ61' o que necessarlc for, substabelecer em um outro
mandatarío quando for preciso, promeatendo tudo approver e
ratlfícar-.

Passada em Hruxellas aos 27 de maío de }905. - Banque
Auxiliaire de la Bouree, sociedade anonyma.

Vale por prccur-açâo, - Um admtnístrador, O. Samuel.
Vale por procuração. - O director, Btulene,
TRegistrada uma. folha, sem chamada, em Bruxallas ( Sud )

aos 5 de junho de 1905. Volume 449, fls. 99, rogist!'o 13. Rece
bidos 2 frs. 40 centirnos. - O recebedor, Piüaert,

2:.J Eu, abaixo assígnado, Hippolyte Peemans, agente de
cambio, residente em Bruxellas, 17, 'r-ue de la Chancellerie,
proprtetarto de (100) acoõce privilegiadas e de (150)
acções de dividendo da Compagnie Auxlliai?'e de Chemins de
fer atl Bresíi, sociedade anouyma, dou, pela presente, po
deres ao Sr-. Pierre Lténars. engenheiro em Ixellea para repre
sentar-me na. assernbléa.. geral extraordinaría dos accionistas
da Compagnie Auxiliaire de Chemine de Fer au Brisil, preno
meada, sociedade aucnyma, constituida. em tres de março de
1898, couvoeada para quarta-feira, 7 de junho de 1905, ás 11
horas da manhã, na séde social, 33, rue de I'índuatríe em Bru
xcllas:

Consequenternente, assistir a essa assembíéa geral o à que
se possa realizar ulteriormente, si a primeira não puder dell
berar :

Tomar parte em todas as discussões e deliberações. votar
sobre todas as questões em ordem do dia ou sobre outras que
se possam apresentar j
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Dar ao conselho de administração. todos os poderes e auto
ridades necessanas para pôr em execução as decisões da as
sembléa geral;

Assignar quaesquer folhas de presença e actas, a, em geral.
fazer o que neceseartc for, substabelecer em um outro mau
dataria, quando for preciso, promettendo tudo approvar e ra
tificar.

Passada em Bruxellas aos 26 de maio de 1905.
Vale por procuração. - H. Peemans,
Registrada uma folha, sem chamada, em Bruxellas ( Sud )

aos 5 de junho de 1905. Volume 449, folhas 99, registro 13 Re
cebidos 2 frs. 40 cenürncs. - O recebedor, Píllaert:

23. Nós, abaixo assígnados, Herman et Willems, agentes de
cambio. residentes em Bruxellas, no, rue du Marais, proprleta
rios de nove acçõea privilegiadas e de (20) vinte acções de divi
dendo da Oompagnie A u.:ciliaire de Chernins de Fer osc Brésil,
sociedade ancnyma, damos, pela presente, poderes ao Sr. Pierre
Liénart, engenheiro em Ixelles, para representar-nos na assem
bléa geral extracrdínaria dos aocíonlstas da Compagnie ..4uxi·
liaire de Chemins de Fer au Bresil, prenomeada, sociedade ano
nyma, constttuídu em 3 de março de 1898, convocada para
quarta-feira" 7 de junho de 1905, ás 11 horas da manhã, na séde
social, 33, rue de l'Industrie, em BruxelIas :

Consequenternente, assistir a essa assembléa geral e á que
se possa realizar ulteriormente, si a primeira não puder deli
berar;

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todas as questões em ordem do dia ou outras que possam
surgir;

Dar ao conselho de administração os poderes e autoridades
necessários para pôr em execução as decisões da assembléa
geral;

Assignar quaesquer folhas de presença e actas, e em geral
fazer o que necessario ror, substabelecer em um outro manda
tario quando for preciso, promettendo tudo approvar e ratificar.

Passada em Bruxellas aos 3 de junho de 1895.
Vale por procuração, - Herman et l'ViUems.

Registrada uma folha, sem chamada, em Bruxellas (Snd)
aos 6 de junho de 1905. Volume 450, folhas 100, registro 17. Re
cebidos 2 rrs. 10 centímos.s--O recebedor, Pillaert.

Por cópia" eonrormev--V. 'ilan de," Stengen de Putte.

(Archi vado no Cartorio do Tribunal de Commercio de Bru..
xellas, aos 15 de junho de 1905.)
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c Compagníe Auxítiatr-e de Chemins de Fel' eu rseésít »
Sociedade Anonvma em Bruxellas

No:i\lEAÇÕES

Ecatracto da o,cta da assembléa geml extraordi7la1"ia reeiisada em.
7 de jv.nho de 1905

.............................................................
São eleitos administradores :
OS 31'S. Despret, Maur-lce ; Géron, I-Ienri; Liéuart, Pierre ;

Philíppson, Jules ; Vauderlíden, Edouard; Zens, Paul.
oommíssarlos :
O Sr , Georges Moulin.
O Sr. Oriolle Charles, que acabara o mandato do Sr. Mau

ríce Despret.
Por extracto, conforme.- Compagnie Auxilz'J.ú·e de Chemins

de Fer ag Brisil (Sociedade Anonyma).- Um administrador,
F. Philippson.~Opresidente do conselho. A. Focquet:

Registrada em uma folha sem chamada, em Bruxellas (Sud),
em 10 de junho de 1005. Volume 450. folhas 6, registro 3. Re
cebidos frs. 2.40c.-0 roeebedor. Piüaert ,

(Archivado no Cartorio do Tribunal do Commercio de Bru
xellas em 15 de junho do 1905.)

Prendendo as folhas dos referidos annexos achava-se um
papel contendo a seguinte declaração offlcial :

O Ministro da Justiça de 3u.'1 Magestade o Rei dos Belgas
.Certifica,que as folhas annesaa á presente são extrahidas dos
annexos do Moniteu1" Belge, e que é nos annexos do Moniteur
que. se fazem as publicações relativas ás sociedades commer
ciaes por força da lei de 18 de maio de 1873, modificada pela
de 22 de maio de 1886. Bruxellas, aos 6 de juiho de 1905.
J. Vanden Hewoei, Estava o sello do Ministerio da Justiça da.
Belgica ,

Reconheço verdadeira <1 assígnatura retro do Sr. Vandeu
Henvel, Ministro da Justiça. e para constar onde convier, a
pedido da Sociedade de Ohemins de fer secondaires, passei a
presente, que asslgnel e fiz sellar com o seIlo das armas deste
Vice-Consulado da Republíca dos Estados Unidos do Brasil em
Bruxellas, aos 14 de julho de 1905.- O vice-consul, R. da Trin
dade. Estava a chaucella do dito vice-consulado inutilizando
duas estampilhas ícderaes valendo coUectivamente 5$ (sello coa
sular}. Nota de emolumentos.

Reconheço verdadeira. a assrgnaturn do Sr. R. da Trindade,
vice-consul em Bruxellas (sobre quatro estampilhas federaes,
valendo collectívamente 550 réis) _ Rio de Janeiro, aos 26 de
agosto de }905.-Pelo dlrector geral, Alexandrino de Olivei1·o;.
Cíiancella da Secretaria das Relações Exteriores.

Reconheço verdadeira a firma de Ale aandríno de Oliveira,
director da Secretaria d,1S Relações Exteriores. Rio de Janeiro,
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26 de agosto de IG05.-Em testemunho de verdade (signal)r
Ecoa-isto Valle de Berros.

Estavam colladas e devidamente inutilizadas na Recebedo
ria da Capital Federal quatro estampilhas federaes, valendo
collectivamente 12$300.

Nada mais continham os referidos annexos que me foram
apontados e que bem e fielmente verti dos proprios oi-iginaes
respectivos. aos quaes me reporto.

Em fé do que passei a presente, que sellei com o sello do
meu ofücío e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos trinta
dias do mez de outubro de mil novecentos e cinco.

Rio de Janeiro, 30 de outubr-o de lQ03.-Ma:fjoel de lJfaUos
Fonseca.

DECRETO N". 5860~ Dó 2G D'c: .;A\,Emo DE 1900

Crea mais uma brigada de cava llar-ia de Guardas Nactonaes na co
marca de Jacobina, no Estado de Bahia.

o Pr-esuientc (h República dos K'óulos Unidos do Bra%il,
tsvro. execução do decreto n, 4::31, de 14 de dezembro de 18ge,
dcc.I'eta. :

Artigo nuíco. Fica creada na Guarda Nacional de comarca
de .Iacoblua, no Estado da Bahia, mais urna lu-lgada de _cavalla
i-ta, com a designação de OSa, a qual 88 constituíea do dous
regimentos, sob DS. 135 c 13U~ que S0 üt'i,ti.t,uizarão com os
guétl'das qua líficados 110S disn-íctos do, l'ef'eritL-... ccmarea: 1'8YO
gadus 'as disposicões em contrario.

Rio de Janeiro. 26 de janeiro de 1C1O:). 18') da, Rep.iblica ,

fnA:\CISCO Df·; PAl;LA RO}J!::'WCES ALVg.~.

J. J. Seobra,

DECRETO N. G867 - DE 20 D;'~ U);[;;llW DE 1900

Crea mais uma brigada de artilharia de Guardas Nactonaes na. co
marca, de Jacobina, no Estado da Bahia.

o Presldeuto da, Republica dos K~t,d.o:) Unidos do Br-azil,
par-a, execução do decreto n . 4:31. de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníoo , Fica creada na Guarda Nacional dn. comarca
Je Jacoblna, no Estado da Bahia" mais uma hr'Igada do aí-tüha
ria, com a designação do 290., a qual se «onstttutra de um bata
lhão de artilharia de posição e um regimento de <.tl'tUharia de
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ccrnpanha, ambos sob D. 20, que s.<; organjzcrão com os guar
das qualiflcados nos diafrietos da referida comarce.; revogadas
as disposições ern contrario.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1906,18Q da" Republíca ,

FRANCISCO DE PAUJ~A RODRIGUES ALVES.

J. J. Seobra,

D;~CRETO N. 5868 - DE 26 DE JANEIRO DE 1906

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na co
marca de Valeuça, no Estado da Bahia",

O Presidente daRepublica dos Estados Unidos do BraziL
para execução do deci-eto n. 431, de 14 de dezembro de 1800.
UCCI'cta:

AI'tfgo.umcc. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de V<.t!cnçi.t, no Estado da Bahia, mais uma brigada de ínran
tal'ia, com u designação de 133\ 1t qual se constituirá de trcs
batalhões do serviço activc, ns, 307, 308 e 899, c um do da
reserva. sob n. 133, que se or'ganizar'âo com os guardas qua
liflcudos nos dãsti-ícúos da referida comarca , revogadas as
disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1906, 18° da República..

FRANCISCO DE P.\UTJ.4.. ROllRIGUES Ar;VES'.

J. J. Seaín:a,

DECRETO N. 0869 - DE 20 D:;; .JANEIRO DE 1906

Crea mais uma brigada de ínfantarra de Guardas Nacíouaea na co
marca de Irajá, no Estado da Bahia.

O Presidente da Republ icu dos Estados Unidos do Br'az.il,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta. :

Artigo uníco. Fica creada na Guarda. Nacional da comarca
de ll',l,já, no Estado da Bahia, mais uma br'igada de ínfan
tar ia., com a designação de l Sé'', a quaLse constituirá. de trcs
batalhões do serviço aetívo, ns. L100, 401 c 402, c um do da.
reserva, sob n. I~H, que se organizarão com os guardas qua
liflcado, nos dístríctos da referida comarca; revogadas as
díspostções em contrario,

Rio de .laneiro, 25 de janeiro de 1905, 18° da República.•

FRANc18CO DE PAULA RODRIGUES ALVE'S.

J. J. Seabra.
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DI~cRETO N. 5870~ DE 2G DE J/i.NEIRD DE 1900

97

Crea umatb rigada de cavallaria e uma de artilharia de Guardas Na
ctonaes na comarca da Parnahyba, no Estado do Piauhy.

o Presidente da, Rcpublíca dos gstados Unidos do Bl'aúI,
para execução do decreto n. /1:31, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unico. Picam crcadas na. Guarda. Nacional da. co
marca, da. Parnahyba., no ustudo do Piauhv, urna br-igada de
eavanaríu e uma de ar-ülharíu, aqucl la com a destgnacão
de IP, que se constituirá de dons regimentos, ns. 21 e 22, c
esta com a de 2\ q uc so constrtuit'á de um batalhão de ar-ti
lharia de posição G um regimento de artilharia de campa
nha, ambos sob n. 2, os (lU(),OS se organizur-âo com os guar-das
qua.lificadce DOS distl'icto,) da refer'idu comarca ; revogadas as
disposições em contrai-lo.

Rio de rancíro, ,26 de jaucu'o de lüOG, 18° da Repubüea ,

FRA:<CiSC:O D1~ PArLA I{ODRLGt:8S ALVES.

J. J. Seobrc.

DEClU~TO 'N. 0871 - us 2G DJ~ ,jA:'H~íRO DE IO(J()

Crea uma brigada de ccvallm-ia de Guardes Nacíonaee na comarca
de Níoac, no Estado de Matto Grosso.

o Presidente do. Repilblic2. dos Estados Unidos do Br'az.il,
par-a CXUCllÇ'Jü do decreto u. 4:31, do 14 «e dezembro de ls9G.
decreta :

Al'Ugo unico , Fica creada na Gnartla Nacional <.Jé), comarca
de Nioac, no Estado de .::víatto Clrosso, UJD,~ br-igada de 0;:),v;:1,1
h1.ri,)" com a desiguaçàc do 7'\ a qUi11 :30 consütuíra de dous
regrmeutos, sob ns. 13 c 14, quo se or'ganizai'ào com os
guardas qualiflcados nos djstl'id\~ da. rercrrdu comarca;
revogadas as disposiciies em conü-ar'io .

Rio (lo Jau('jl'o, 2ô de janeiro de 1906, 18<> da ncoublícn .

FRAXC'I':.CO DE PAULA IlODRLGUES ALVES.

J. J. Seabra .

Executivo - 1906 7
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DECRETO K. 5872 - DE 27 DE JANEIRO DE 1906

Crea deus loga i-cs de cscr-ip turnr-i os da Delegacia do 'I'hesour o
em Londres.

OPresidente da Republíoa dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n . 1430.
de 9 de dezembro ultimo, resolve crear dous logares de es
crtpturarioe da Delegacia do Thcsouro em Londres, com os
mesmos vencimentos c attribuições dos actuaes escrtpturartos.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1906, 18° da Republloa ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECIU~TO N. 5873~ DE 27 DE JA'.'\EIRO DE 1906

Abre ao !finisterio da Fazenda o credito de 5D:OOO$""afim de
ser cscr iptur-ada, em despeaa, igual quantia que o Estado
do Rio Grande do Norte foi relevado de restituir ao 'I'he
SORro Federal.

O Presidente da República dos l';stados Unidos do Brazi l, elo
acccrdo com o art. 27 da, lei n.1453, de 30 de dezembro de 1905,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas na forma do art. 2°. § 2°,
ll.2, Ietti-a c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de
lS96,;rcso1ve abrir ao Minlsterioda Fazenda, o credito de 50:000$
destinado a SOl' escr-ipturada, em despeaa, igual quantia que o
Estado do Rio Grande do Norte foi relevado de restituir ao
ThcsOUTO Federal c que recebera para 800001'1'01' aos indigentes
durante a. ultima secca..

Rio de Janeiro, 27 de janeiro tle HJOG, 18° da Republíca..

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES AL':,rES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 58i4 - DE 2i DE JANEIRO DE i906

Dá regulamento para a fiscalização e cobrança do imposto de
transporte,

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil,
de aecordo com a autorizaçâo contida no art. ;20,lettra V, da
lei n. 14ó2, de 30 de dezembro de 1905,

Resolvequc, para a fiscalizaçâo e cobrança do imposto de
transporte, creado pela lei n. 2940, de 31 de outubro de 18i9,
art. 181 n , 11, e ampliado pelas leis n , 489, de 15 de dezembro-
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de 189í, art. 1·.... n. 29 ;n. 559, de 31 de dezembro de 1898,art.
i-, n. 29 e n. 640, de 14 de novembro de 1899, art. lo, D. 28~

se observe o regulamento que a este acompanha.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1906, 180 da Republica.

FRAl\"CISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhôes.

Regulallnen-to para a fiscalização e co
brança de illlpOStiO de -transporte a qu.e
se a-eaec-e <O> o eco-or.o 'n , ~Sl/4 desta daÚA

CAPITULO I

DA INCIDENCIA DO IMPOSTO E SUAS TAXAS

Art. 1.(1 O'imposto de transporte, por via terrestre, fluvial
ou maritima, será cobrado em toda a República, pela fórma
determinada no presen re regulamento e incide ~

a) Sobre os bilhetes que dão direito a circular nas estra
das de ferro construídas pela União, pelos Estados, ou por com
panhias e emprezas particulares, subvencionadas ou não.

b) Sobre os bilhetes que dão direito a passagem em embar
cações a vapor, de companhias ou emprezas de transporte
fiuvial ou marttímo, subvencionadas ou não.

Art. 2.(1 O imposto sobre os bilhetes eomprehendídos na
Iettru c do artigo antecedente sera cobrado na. razão de 20% do
custo das passagens singelas ou de ida e volta, não se podendo
cobrar mais de 2$ pOI' bilhete, de qualquer classe ou denomí
nação.

Paragrapho uníco. Os bilhetes deserles ou assíguaturas,
mensaes. trimestraes ou cnnuaes. ficarão sujeitos ao imposte
na razão de 12 (1/(1 de seu custo.

Art. 3.(1 O imposto sobre OS bilhetes comprehendídos na.
lettra b do art , 1c será cobrado;

a) Para os portos interiores do paiz ~ á razão de 3 (I/o do
valor do bilhete, singelo ou de ida e volta, a.té o maxímo de
2$ por bilhete, de qualquer- classe ou denominação.

b) Para o exterior-~ de accordo com as seguintes taxas:

Ia classe. 30$000
2" » 20$000
;33. » 5$000

Paragrapho uutco. As taxas de que trata a jettra b deste
artigo serão cobradas, integralmente - das passagens tntetras e
proporcionalmente - das fracções em que as mesmas se díví
direm, toda VOl, que não forem vendidas dn-ectamente para
porto nacional.
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CAPiTULO 11

DAS ISENÇÕES

Art. 4," São isentos do imposto:
a) Os bilhetes ou car-tões de passagens das ferro-vias da

Capital Federal e seus subúrbios e das Capitaes dos Estados.
tramways ou carrts urbanos de tracção animada, a vauor ou
electricidade ; ~

b) As passagens inferiores a 1$. DaS estradas de ferro, cons
truidas pela União e Estados ou por companhias particulares
que tenham subvenção, garantia ou fiança de garantia de juros;

c) As passagens inferiores a 10$, Das barcas a vapor das
cornpanhias subvencionadas pela União e pelos Estados;

d) As que, para o exterior, tomarem 0S membros do Corpo
Dlplomat.ico e suas familias ;

e) As dos indigentes que tiverem de ser repatriados;
f) As gratuitas, concedidas a crianças menores de dons

annos;
9) As passagens e passes concedidos por conta da União e dos

Estados, assim como as do serviço das companhias ou emprezas;
h) Todos os bilhetes do pequeno custo, até 500 1'5.
Art. 5.° Comprehendem-se entre os membros do Corpo Di

plomatico, para o fim de gozarem de isenção do imposto, os
addidos, civis, militares e nevaes, ás Legações ou Embaixadas.
. Art.. 6.° São, para o mesmo effeito, equiparados aos Indigen
tes de que trata a lettra e do art. 4°, os marinheiros de navios
mercantes estrangeiros que, em consequencía de naufrágio ou
de .pl{l'maoencia em hospital, ficarem abandonados em portos do
Brnzrl;

Art. 7." Não são considerados membros do Corpo Diplo
matlco e, portanto, não gozarão de isenção do imposto, os con
sules de carreira.

Art. 8.° Os passageiros de lO. classe que, tendo tomado pas
sagem dtrecta de um porto estrangeiro para outro também
estrangeiro, íuterromperem a. viagem em porto nacional, não
são obrigados ao imposto, quando tiverem de proseguír ; bem
assim o passageiro que, sabtndo do paiz com destino ao estran
geiro, interromper a viagem em qualquer dos portos nacionaes
de escala, salvo si o imposto não tiver sido pago no porto de
partida.

CAPITULO 1ll

DA FISCALIZAÇÃO DO I,\IPOSTO

Art. 9.° A fiscalização do imposto de transporte será exer
cida:

I ~ No Districto Federal- pelo fiscal do mesmoimposto,
crendo pelo decreto TI. 5233, de 4 de junho de 1904.
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II - Nos Estados - pelos agentes fiscaes dos impostos de
consumo, que forem designados pelos chefes das repartições tis
caes da zona em que tenha o imposto de ser arrecadado.

Art. 10. Aos funccionarios de que trata o artigo antece..
dente compete:

1.o Fiscalizar, diariamente, nos escriptorios e agencias de
companhias de estradas de ferro e das de navegação a venda de
bilhetes de passagens, que incidirem no imposto, de accordo com
este regulamento,

2. 0 Apresentar á Recebedor-la, no Districto Federal e ás
repartições flscaes competentes, nos Estados, até o dia 5 de cada
mez , um mappa demonstrativo da venda dos bilhetes no mez
anterior, discriminadamente por companhias e pelas respe
cti vas taxas.

3. o Representar ímmcdiatamente ao director da Recebedo
ria, no Districto Federal, e aos chefes das repartições físcaes
competentes, nos Estados, contra as dlfücutdades e abusos que
encontrarem, afim de serem levados ao conhecimento do Mi
nistro da Fazenda, quando deste depender Do providencia.

Art. 11. Para eífeito di),fiscalização, as administrações das
estradas de ferro e das companhias de navegação são obrigadas
a ministrar aos funccíonar-los a que se refere o art. 9°, todos os
esclarecimentos uecessartos e a nota da venda díar-la dos bl
lhetes de passagem.

Art. 12. São excluídas desta fiscalização as estr:1das de fer
ro da União, custeadas directamente pelo Governo.

Art. 13. Os empregados incumbidos de examinaar as contas
das est~ad;l,s de fer-ro. os engenheiros üseaes e os funccionarios
encarregados de inspeccionar as companhias de navegação sub
vencionadas, são tambem obrigados á flscaltzacão deste imo
posto, dando ímmediatamente conta ~\O 'I'hesouro ou ás rop.ir
tições üscaes competentes das irregularidades ou infracções de
que tiverem conhecimento.

Art. 14. Não obstante Do fiscalização estabelecida neste
regulamento, o Governo exercera qualquer outra, sempre, e
pelo modo que entender conveniente.

CAPITULO IV

DA OOBRANÇA E ESCRIPTURAÇÃO DO IMPOSTO

Art. 15. A arrecadação do imposto será feita. pelasadminis
trações das estradas de ferro ou companhias de navegação e seu
producto recolhido á Recebedoria, no Districto Federal, e ás re
partições flscaes competentes, nos Estados.

AI't. 16. O recolhimento da renda deste imposto terá lagar,
mediante guias demonstrativas:

a) Para as estradesde ferro - do numero dos bilhetes obri
gados ao imposto e da, ímportancía por elles produzida;
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..b) Para as companhíasde navegação - do numero de bilhetes
vendidos, do nome do vapor, porto do destino do passageiro,
preço da passagem e quota do imposto, sendo esta guia acom
-panhada da relação nominal dos passageiros, rubricada pelo ca
nitâc do porto do Iogar.
,- . Art. 17. As direcções das estradas de ferro da União farão
o recolhimento de que trata o artigo antecedente nos prazos
designados nas leis e ordens em vigor; as das estradas de
ferro dos Estados e de empresas particulares, bem como as de
companhias de navegação, subvencionadas ou não, dentro dos
primeiros quinze dias utsts do mez seguinte ao da cobrança.

Art. 18. Na cobrança das respectivas taxas serão desprezadas
as fracções até 40 réis, mas as excedentes deste limite cobrar-se
hão como 100 réis, sem prejuízo, porém, do total do imposto a
arrecadar.

Art. 19. As repartições a que se refere o art. 15 farão escrí
pturar o imposto discriminando o que Iôr produzido pelo trans
porte maritimo do que provier do transporte por terra. Igual
discriminação se fará nos balanços do 'I'hesouro .

CAPITULO V

DAS MULTAS

. Art. 20. As companhias e empresas particulares que ínfrín
grrern o disposto no art. 17 serão punidas com a multa de 20 a
50 0/o da lmportanela a recolher.

CAPITULO VI

DOS RECURSOS

Art. 21. Das decisões dos chefes das repartições flscaes, nos
Estados, cabe recurso para 08 delegados âscaes.

Art. 22. Das decisões do dírector da Recebedoria, no Distrí
cto Federal, e das dos delegados fiscaes, quer em p.) quer em
2a ínstancía - para o Ministro da Fazenda.

Art. 23. Os recursos que versarem sobre multas não
serão acceítos sem prévio deposito da respectiva ímportancia.,

CAPITULO VI!

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 24. As Delezacías Fiscaes, nos Estados. poderão firmar
accordo com as empresas e companhias de estradas de ferro e de
navegação marítima ou fluvial para a arrecadação do imposto.
mediante a porcentagem de4 %, correndo por conta das mesmas
as despesas que tiverem de fazer com a impressão dos bilhetes
de passagens e quaesquer outras de que dependerem ti. cobrança
e entrega da renda.
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Art. 25. O fiscal do imposto a que se refere o art. 90
, n, I,

terá uma gratificação cocreepondente a um po~ cento d~ renda
.do imposto, arrecadada pela Recebedoria do RIO de JaneIro. Os
.agentes flseaes dos impostos de consumo nenhuma porcentagem
perceberão pela arrecadação deste imposto.

Art., 26. Revogam-se as disposiçõesem contrario.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1906.-Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 5.875- DE 27 DE JANEIRO DE 1906

Corrige as alterações e omissões com que foi publicada a lei n , i453
de 80 de dezembro de 1905

o Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista as mensagens os. 1 e 2, de 9 e la do corrente,
que lhe dirigiu o Presidente do Senado Federal e que a este
acompanham:

Faço saber, que a lei fixando a despeza ger?,l da.Repnhliea
para o exercício de 1906, e dando outras provídencías, publi
cada pelo decreto n, 1453, de 30 de dezembro ultimo, deve ser
executada, observando-se as seguintes disposições:

a) Accrescente-se ao art. 33 -« e as dos us. 11 e 18 do
art. 2úda lei n. 1316, de 31 de dozembrode 1904» 1;

b) A referencia de que trata o art. 26, n. 11, é feita. ao
art. 7(), §§ i- e 2°;

c) O segundo período do §2() do art. 7° fica assim redigido:
- «Fixada a escolha do local pelo Miuisterio. da Marinha,
far-se-ha acquisíção dos terrenos comprehendídcs no plano de
conetrucçân do novo Arsenal, abrindo-se o credito necessarío,
de accôrdo com o disposto no Orçamento da. Fazenda para
tal fim»;

1 Art. 20 da lei n , 1316, de ;31 de dezembro de 1904: E' o
Presidente da .Bepublica autorizado:

.~. ~ 1.1.', .~\ ·;h~·il:· ~~.~l:~dit~; ·~·e·c~·s~~~i~;· p~~"a' p~g;;;~~t~'d';; 'l:~q~i:
sitortas judiciucs em favor de orphâos cujos empresfimos estejam
esgotados, uma vez verificada a cxactídâo do deposito e a não reti
r-ada pelo orphão respectivo.

'" ·lS:'X';b;i; 'p~i;' ~fi~i;le'r'i~' ~i; ']';;~~d; .~; ~'l:e'dÚ~~' ~'e'c~'s~;~i~;
para execução das sentenças contra a Fazenda Nacional, si tiverem
passa~o. em julgado por se haverem esgotado todos os recursos
permít.t.ídos no processo de execução.
'. O exame das peças judiciaes, para veríücacão de ter sido satis
feita essa condição, incumbe privativamente .ao Ministcrio da Fa
zenda, qualquer que tenha sido o caso submettido ao julgamento
-do Poder Judiciario. (A'Vulso, pags, 47 e 48. ) .
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d) Ao art. 7° se devem accrescentar os dous paragraphos
seguintes:

§ 16. Despender até a quantia de 50:000$ com a constru
cção de um quartel para a Escola de Aprendizes Marinheiros
em Oabedello, no Estado da Paralryba ,

§ 17. Arrendar ou vender á Companhia Internacional de
Docas e Melhoramentos do Braz il os edifícios e terrenos do
extincto Arsenal do Marinha de Bahia, se assim convier ao inte
resse publico, ouvidos D.. respeito os Ministérios da Marinha e da
Industria, Viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 190ô, 180 da Republica.

FrtAXCISCO DE PAULA RODRIGUES AINES.

Leopoldo de Bulhões,

MENSAGENS

Senado da República dos Estados Unidos do Brazil- N. 1 
Em O de janeiro de lOOI5.

Ex:m. Sr. Presidente da RGpublica - Communico a V. Ex.
que, nos autographos da Ic, fixando a despeza geral da Repu
blica para, o cxeretcto de 1906, existe uma omissão, de que passo
a dar conhecimento a V. Ex,; afim de Ser corrigida como
cumpre.

Entre as disposições d61 leis anteriores, m andadas continuar
em vigor pelo art. 8:~ daquelln, dei....'{aram de figurar, como
deviam, em consequencia de um engano havido na impressão
da redaccão final da mesma 101, as dos ns. 11 e 18 do art. 20 da
de n. 1316, de 31 de dezembro de i004.

Dispunha a proposição da Camara dos Deputados fixando,
a despeza do Mínísterio da Fazenda para o actual exerctcíc o
seguinte, no seu art. 90 :

«Continuam tambem em vigor as disposições do art. 2°,
ns, l5 e 16 da lei n. 1145, de 31 .. de dezembro de 1003; as do
art. 20, n. 7, lettra b,ns. 11 e 18, e do art. 24 da Llei~n. 1316,
de 31 de dezembro de 1904, etc.»

O .Senado, tanto na za como na 3a discussões dessa propo
sição, approvou, além de outras, sendo todas eccettas pela
Camarados Deputados, a seguinte emenda proposta pela sua
Commissão de Finanças :

«Ao art. gO-Supprimam-se as referencias ao art. 20, n, 7,
lettra b, e ao art. 24 da lei n. 13l6, de 31 de dezembro
,)e 1904.»

Como se vê, os TIS. 11 e 18 do art. 20, aos quaes se refere o
art. 9° acima citadov não foram comprehendidos na suppressão
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ordenada pelo Senado e acceita pela camara dos Deputados.
. As disposições daquelles numeras contínuam, portanto. em

vigor,
Outrositn, cumpre-me communica..r a V. Ex. que a roíe

rencía, deixada em branco no n . 11 do art. 26 da mesma 18] da
despoza, sanccionada por V. Ex. em 30 de dezembro do unno
proximo findo, é feita, ao art. 7'\ §§ lo e 2~ dessa lei. - Joaquim
~l1m·tinho. Vice-Presidente.

Senado da República dos Estados Unidos do Brazil- N. 2
Em 10 de janeiro de 190G.

Exm. Sr. Presidente da República - Tenho a honra de
communiear a V. Ex., em addítarnento á minha mensagem
~. 1, de 9 do corrente mez, que na lei jó, aanccicnada por' V.
hx., que fixa a, despesa geral da Republíca para o presente
exercício. se deram, nos respectivos autograpbos e em relação
ao Mínísterto da Marinha, os seguintes equtvccos .

O segundo per-lodo no § 2° do a.rt , 7°, como foi votado
pelo Congresso Nacional, é redigido pela fôrma. seguinte, e 115.o
corno foi publicado :

«Fixada a escolha do local pelo Ministerio da Marinha,
far-se-ba acquisieão dos terrenos comprehendidos no plano de
construcção do novo arsenal, abrindo-se o credito nccessacío,
de accordo com o disposto no Orçamento da Fazenda para tal
flm.»

Escaparam também os deus parngraphoa seguintes do
mesmo art. 7° :

« § 16. Despender até a quantia de 50:000~; com a cou
strueção de um quartel para a Escola de .Aprendizes 11arinheiros
em Cabedello, no Estado da Parahyba ,

§ 17. Arrendar ou vender ti, Companhia Intecnacíonal de
Docas e Melhoramentos do Brazil os edificiosc terrenos do
extincto Arsenal de Marinha da Bahia, si assim convier ao
interesse publico, ouvidos a respeito os Minister'ios da Mariuha
e da Industrla, Viuçâo o Obras Publicaa.» - Ioaqvírn ]'furtinho,
Vice-Presídente.

DECRETO N. 5876 - DE 31 D8 JANEIRO DE 1906

Concede autoi-íaaçâo Ú OO7npagni~ âes Ctiemine (h ]Ib' Su â-Ouee
By'Jsilúons Péll'êl continuar ti. Junccíonar na Repuhlica,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos 40 Brasil,
attendendo ao que requereu a Compu.gnie des Chemine de Per
S~(d-Ouest Bresilíens, autorizada a funccionar no Brazil pelos
decretos ns. 919 e 22il. de 24 do outubro de 1890 e 2 de
ruaio de 1896, e devidamente representada, decreta:

Artigo uníco, E' concedida autorização a Cornpagnie des
Chemin~ de Fer Sud-Ouest Bresiliens para continuara runc
cionar na Republioa com as alterações feitas nos seus estatutos,
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mediante as clausulas que a. este acompanham, assignadas
pelo Ministre da Iudustrfa, Viação e Obras Publicas, e ficando'
obrigada ao cumprimento das formalidades exigidas pela. le
gislação em vigor.

Rio ele Janeiro, 31 de janeiro de }906, 18(> da Republíea.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVl~S.

Lauro Sevcriano jlfüllej",

Clausulas que acompanham o decreto n , 5876, desta data

A Oompagnie dee Chemias de Fer Sud-Gueet Bresiiiens é
obrigada a. ter um representante no Brasil com plenos e i11i
mttunos poderes para tratar e definitivamente resolver as
questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com
particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial
pela companhia.

][

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos uni
camente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção
de seus tnbunaes judiciários ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer
oxcepção fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base para qualquer reclamação concernente
;j, execução das obras ou serviços a que elles se referem,

!lI

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alte
ração que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
ser-Ihe-ha cassada a autorização para fuuccíonar na Republica
si infringir esta clansula,

IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuizo do

principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições do
direito nacional, que regem as sociedades anonymas.

V

.A infracção de qualquer das clausulas, para a qual não
esteja commmada pena. especial, será punida. com a multa de
1:000$ a 5:000.$ e, no caso de reincidencia, pela cassação da
autorização concedida pelo decreto, em virtude do qual baixam
as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1906.-Lauro Severianl>
ilf·itller.
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Eu, abaixo assígnado, e n-aductor publico e interpreto corE~

mercial juramentado da praça do Rio de Janeir o, por nomeaçao
da meríttssíma Junta. Commercial da Capital Federal:

Certifico que me foram apresentados 'uns annexos do
..Monitetw Betçe, afim de traduzir uma. acta da assembléa geral
da C01npagnie âee Chemieis de Fer St'-d-Ouest Bresiliens a p~

ginas 1,593(1.600, o que assim cumpri em razão do meu OffiOIO
e cuja traducção e a seguinte:

TRADUCÇÃü

3.645 -«Compagnie des Ohemí.ns de Fer Sud-Ouest Bt-ésíttens»,
sociedade anonyma, estabelecida em Bruxellas - Modifi
cações nos estatutos.

Acta da assemblêa geral extraordinarta dos accionistas da
CO'Inpagnie des Chemine de Fer Suâ-Ouest Bresil~ens, sociedade
anonyma, estabelecida em Br-uxellas, realizada perante Maire.
Victor van der Stegen de Putte, tabellíãc nesta cidade, aos
oito de junho de mil novecentos e cinco, a referida sociedade
constituída por acto lavrado perante Ma.ire. vanden Eynde,
tahellião que residiu em Bruxellas . aos vinte e nove de julho de
mil oitocentos e noventa, publicado no .M:oniteur Belqe aos
treze de agosto seguinte e cujos estatutos foram modíücados
por assembléas geraes ostraordínarías de seus acciouistas, con
forme os actos passados perante o referido tabelltâo vanden
Eynde, aos quinze de abril de mil oitocentos e noventa e um,
publicados no J1Ionit13tW Bel{)13 aos vinte e nove do mesmo
mez,tperante o referido tabellíão van der Stegen ele Putte em
primeiro de abril de mil oitocentos e noventa e cinco, publi
cado no J}fonitewr Bl3l{j13 aos quatorze do mesmo mez, e pelo
mesmo tabellião vau der Stegeu de Putte, em primeiro de
julho de mil novecentos e Um, publicado no Jllonitet'-r Belqe
aos uezeseis do mesmo luez.

A assembléa realizou-se na séde social, ern.Bruxellas, rue
de l'lndustrie n. 33, ás onze horas da manhã, sob a preeídencía
do Sr. François Ferdinand (dito Arnould ) Focquet, engenheiro,
residente em Ixelles, á rue du 'i'rône D. 190, presidente do
conselho de administração.

O presidente designou o Sr. Pierre Liénart , ulteriormente
nomeado na presente, para preencher as funcções de se
cretario.

Os 81's. Guarrigues e Lcewensteín, ulteriormente nomeados
na presente, os dous maiores accíontstas presentes havendo
aceeíto, preenchem as funcções de escrutadores.

Acham..se presentes no escriptorio :
O SI'. Franz Phillppson, o Sr. Alphonse Spée e o

SI'_ Emile Maillard, todos ulteriormente nomeados na presente;
o Sr. Maurice Despret, advogado. residente em Saint-Gilles-Ies
Bruxelles, á rua Jean Stas n. 41, administradores.
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Os Srs. Henrl Oéron e Edouard Gilbert, ambos ulterior
mente nomeados no presente acto, e o SI'. Píorre Liénart,
engenheiro, residente em Ixelles, rua des Draplers n. 12, com
mtssanos.

Acham-se presentes ou representados os accionistas se
guintes:

Numero de accões

Numero de ordem, nome, prenomes, qua
lidade e rcsidencia dos accíonistas

L A Compagnie Gcnerole de3 Chemins
de Fel" Secondoires; sociedade ano
nyma, com sua séde social em
Bruxellas, rua del'Industrie D. :i3.
proprietaria de oito mil trezentas
e oitenta. e duas acções ordinarias,
nove mil trezentas e noventa e
uma acçôes privilegiadas o seis
centas e nove aeções de dividendo.
Representada neste aeto, con
forme instrumento de procuraoâo
particular, datado de tres de ju
nho corrente, pelo Sr. Arnould
'Foêquet, anteriormente nomeado
na presente.

2. A Sociéte Gencrole pou}" facoriser
lc Deceioppement du Comrnerce eC
de l'Industrie en Fronce, sociedade
anonyma, com séde em Paris, pro
prietaria de doze mil acções de
dividendo....•.....• , o' •••• , ••••

Representada neste acto, conforme
instrumento de procuração par
ticular, datado de tres de junho
corrente, pelo Sr. Théophíle Guar
rigues, ulteriormente nomeado na
presente.

3. A Societe Française de Banque et
de Depôts, sociedade anonyma, com
séde em Bruxellas, li rua Royale
n, 70, propnetarta de duzentas G
uma acções ordinarias .•...•.....
Representada neste acto por seu
dírectcr o Sr. Théophile Guar
rigues, residente em Bruxellas, á
rua Royale n, 71.

8.38?

201

9.391 609

12.000
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Numero de accões

Numero de ordem, nome, prenome», qua
lidade e rcsidcucin dos accionistas

4. O Sr. Alfred Mathot, agente de
cambio, residente em Bruxellas,
rua Joscph Il, n. 14, proprtotario
de tres mil acçôea ol'dinarias..... 3.000

5. A firma Ste.llaei't e Lrewenstein,
agentes de cambio, rcstdontes em
Bruxeltas , Boulevard Bischcff
sheim, n. 26, proprtetanos de tres
mil seíscentas e noventa acçôes
ordina.riaa.v . . 3.690
Representada no presente neto pelo
Sr. Alfred Losvenstein, ulterior-
mente qualificado no presente acto
e com direito á assígnatura social,
conforme o declara.

6. O Sr. Alfred Lcowensteln, agente
de cambio, residente em Bnrsellas,
boulevurd Bischoffshetm , propi-ie-
tario de C311.1 acçõee crdinai'laa; , . lCO

7. OlSrs. Vent, Wásserrnun s: Ccmp.,
::~g'entes de cambio, residentes em
Bruxellas, arU<1 de 1:1 Ligne u. 35,
propríetarios do duas mil seis
centas e cincoenta acções ordi-
nurias .•..................•. ~ ... ~.650

Aqui representados pelo Sr, Al
fred Vent, ulteriormente qualifi
cada na presente, podendo usar da..
asstgnature, sccial, conforme o de
clara.

8. O Sr. Alfl'cd Vent, agente de cam
bio, residente á rua Hydraulique
n. 16, em Saint-Josse-ten-Nood,
proprietarln de cinco acoôes ordí-
narías , . . 5

9. O Sr. Eugene Wasserrnau, agente
de cambio, residente em Br-u
xellas, rua de la. Ligue n. 35, pro
prietario do cinco noções crdl-
narías ....•.... , , .•..•• ,.. 5
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Nurnerc de acções

" '0.'0

Numero de el'dem, nome, prenomes, qua- ~:~
lidado e reaídencia dos accionistas .~ Z. ~

·0"
.:::,~.~

'2l::::tuJ
O

10. O Sr. Alfred Schumann, agente de
cambio, res idente em Bruxellas,
Avcnue duMidi n, 37, propríe
tarío de duas mil acções ordína-
rias...... ,...................... 2.000

11. O Sr. Emile Henin. industrial,
residente em Bruxellas, Square
Marte-Loulse D. 49, proprietario
de tnesentas acções ordinarias.... 300

12. Os Srs. H. Líppens & Camp.,
banqueiros, residentes em Paris,
rua de L'Isly fi. S, propriota.ríos
de quinhentas e noventa acções
ordínarías , '" . • . . . . • ... . . . . . . • . . 59ü
Aqui representados, conforme in
strumento de procuração parti-
cular datado de primeiro de julho
corrente, pelo Sr. Alfred Loawen-
stoin, prenomeado ,

13. O Sr. Eugene de Maziére, capita
lista. residente em Salnt-Gilles
Ies-Bruxelles, rue Càpouillet D, 33,
propríetarío de cento e dez aeções
ordinár-ias •.• o •• o •••• o o • o .' o o o. o • 110

14. O Sr. Ma.rcel Bovy, agente de
cambio, residente em Bruxellas, á
rua des Douze Apôtres n. 30. pro
prfêtarto de cento e cíncoeuta
acoõea ordinarias ......•. o •• ;. '/0 o 150

15. O Sr , Edouard Villegua. sem pro
fissão, residente em Bruxellas, rua
de la oancetlene n, 20. proprie
tario de urna noção ordinaria.....

16. O SI>. Paul 'I'hungen, industrial,
residente em Brusellas, proprie-
tarío de quinze acções ordmarías. 15

17. O Sr. Heitor Legru, banqueiro,
residente em Bruxellas, rua da
Nord n. 17, proprieta.rio de oito
centas e oitenta e quatro acções
ordínarías ..•••• o •• '" • o •••• o •• '" 884
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Numero de acções

~.;
0:;::::

Numero de ordem, nome, prenomes, qual i- .~·E Cf)

dade e restdenciu dos accionistas á p....:=
>=: Co ;;;

i'a's~
O

18. O Sr. Edouard Dumont, agente de
cambio, residente em Bruxallas,
rua de I'Empereur n , 25, pro
prietario de mil e quinhentas ac-
ções ordinarias.................. 1.500

19. O Sr. François Dercy, agente de
eambío, residente em Liége, pas
sage Lemonnier, proprietario de
trinta e quatro acções ordinartas , 34

20. O Sr. Edouard Mosalli, agente de
cambio, residente em Bruxellas ,
rua Gréty n. 26, proprietat-io de.
tresentas acções ordinari.as...... 300

21. O Sr. Albert De Bedts, empre
gado de banco, residente em Scha
erbeek, rue Philoméne TI. 2, pro
prietario de cinco acções ordina-
rias ... o ••• o ••••••••• o' o o o ••••• o 5

22. OSr. Charles Lauge. empregado
residente em saíut-roasc-tcn
Ndode, rua de Liedekerke n, 52,
proprietarío de cinco acções 01'-
dinarlas.•..••.•. o. o ••• o •••• o •• o o 5

28. O Sr. Francis baron D'hanls. pro
prietario, residente em Bruxelias,
Square Ambiarix n. 36, proprie
tarlc de quatorze acções ordina-
rias .... o., ...... o. o., o •• o o ••• o.. 14

24. O SI'. JOSS0 Mo-esses, Iitterato,
residente em Bruxellas, rua d'Am
bíor-íx u . 34, propríctario de dez
aeções ordínariaa .. o • o o ••••• o • o o 10

25. O Sr. Georges Vender Hofstadt,
advogado, residente em Bruxellas.
rua Se Corrêge n , 33, propr-ie
tario de dozesete acções ordina-
rias .•..•••••.... o o. o o' •••••••••• 17

26. O Sr. Paul Wauwermaus, advo
gado, residente em Bruxellas, rua
de 11Association n , 36, propríe-
tarío de trinta aocõca ordínarias. 30
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Xumero de acçõce

Numero do ordem, nome, prenomes, qual i
dade e residcncia dos acctonistas

27. O SI'. George Hirschler, agente
de cambio, residente em Bruxellas,
rua Henri Maus n . 23. propríe
tario do vinte e cinco accões 01'·
dinarias ,.: ..•....

28. O Sr. Jules Hansez , advogado,
residente em Bruxellas, Avenue
Louise n. 426, propríetarto de dez
acçôes ocdinarias .. ,' ..•......•..

20. O Sr. Louis Bury. agente de cam
bio, residente em 'I'empleuve, pro
prietario de cento e oitenta e tres
accões ordínartas , .

30. O Sr. Joseph Bonn.ivah-, agente de
cambio, residente em Ver-viera,
rua Crapaurue D. 231, propric
tarlo do quinhentas noções ordi-
narras .

31. O Si'. J ul:ien Beoquevoi-t, vete
rinario, residente em .rodoígue,
pruprjetarlo de cem accões ordt-
nai'Ias .

32. OSr. Auguste Langlet, carniceiro,
residente em Genappe, propr'ie
tarío de cento e dez acções ordi-
nanas .

33. O Sr. Joseph üuyct, capitahstu.,
ro'jjr1ente om Genappc, proprie
tarlo de com acções ordtnertes ...

:3"1. O Sr. Stanislas Mattelaer, officie.l
de justiça, de paz, residente em
xíeuport, proprtetarto de trint~1

acçoes crdínarias .
35. O SI', Zuillaume Robyn, agente de

cambio, residente em Bruxellas,
rua Lebeau n. 16, proprletario
de sessenta accões orrhnanas .....

36. O SI', Adhemar zamn.n, proprte
torto. residente em Bruxellas, rua
Royaíe n. 29,proprietario de dez
acções ordlnactàa , .

25
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500
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Numero de accões

;j v
o~

Numero do ordem, nome, prenomes, qua- ~.;:;
Jidacle c i-csidcncia dos accionistas .~ :~

~'g·a
<5

37. O Sr. Rober't Reyntiens , proprie
tario, residente em Bt-uxellaa, rua
des Douze Apôtres ll. 34,proprie~

tar!c de quinhentas accõcs ardi-
naclas _ ' .

38. 081'. Franz, Phtlippsou, banqueiro,
residente em gruxcztas.. rua .de
I'Iudustrte n . 44, propr-letar-ío de
sessenta e nove, aeções ordína-
r-ias _ .

39. O Sr. Jules Philippson, doutor em
direito, residente em Bruxellas,
rua Guimard n. 18, proprietario
de uma aoçâc orôinaria .

40. OS 81'S.Heiae & Camp., banqueiros,
residentes em Paris, rua de la
Victoire n. 63, proprietarios de
trinta e quatro acções ordina-
rias : .
Aqui representados, conforme pro
curação particular em data de
vinte e quatro de maio .ultímo,
pelo Sr. n-ane Phiítpson, pre
nomeado.

41. OS 81'S. J. J. Stern & Camp.,
banqueiros, residentes em Paris,
rua de I'Aroade n , 57; proprie
tarios .íe oitenta. e cinco acções
ordínsríaa " .
Aquí representados, conforme pro
cur-sção particular em data de
vínce e sete de maio ultimo. pelo
81'. Eranz Philippson,prenomeado.

42. C Sr. Sam Wiener, senador ad
togado, residente em Saínt-Josse
ten-Noode, Avenue de I'Astronomie
n. 9. proprietar-ío de uma acção
ordínaría. .
Aqui representado, conforme pro.
curação particular -em data de
vinte e quatro de maio ultimo,

EXIl<mtiV(l -121)6

500

69

34

85

s
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Numero de acções

Numero, de orJ.em, nours , prenomes, qua
lidade e residencia dos accionistas

pelo sr., Franz Philíppson, pre
nomeado.

43. O Sr. Edmond Schmidt, agente de
cambio, residente em Brux~lIas,

Boulevard Anspach n , 7. propl'ie
tario de cento e eíncoenta ac~es

ordíuarías..............•...... '. 150
44. Os Srs. Cbopy & Comp.,banqueiros.

residentes em Paris, rua St. Marc
TI. 18, proprietarios de quinhentas
eeções ordinarias............... 500
Aqui representados, conforme pro
curação particular em data de
seis de junho corrente, pelo Sr.
Alfred Lcewenstein, prenomeado.

45. O Sr. 'Villy Driesen, banqueiro,
resídeute em Bruxellas, Avenue
Louise n , 350, proprietario de
uma acção ordinaria .

,j6. OSr. Alpbonse Spée, engenheiro,
residente em 1xe11e8, ruo du 'l'rône
fi. 182, propríetarío de dez aeçõos
ordínarías , , ' li)

47. O Sr. Henri Géron, eugenheíro,
residente em Bruxellas, Boulevard
du Jardin Bctanique TI. 30, pro-
príetarío de dez acções ordínartas. 10

48. O Sr. Eduard Gilbert, proprietario,
residente em Uccle, Avenue de
fiee n. 66, proprietario .de cínco
aeções ordinarias............... 5

49. O Sr. Emite Maillard, proprie
tarío, residente em Paris, rua Lo
grand, propríetano de cincoeuta
aeções ordinarias..... . . . . . . . . . . . 50

Total: vinte e seis mil quinhentas
e quarenta e duas acções ordíua
rias. Nove mil tresentas e no
venta e uma acções prívüegíadas,
e doze mil seiscentas e nove ao-
ções de dividendo............... "6.54:'2 9.391 12.t09
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Total das acções presentes ou representadas: qua
renta e oito mil quinhentas e quarenta e duas
acções dando direito a quarenta e oito mil qui-
nhentos e quarenta e dous votos ' .
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48.54~

Todas as procurações anterior e ulteriormente referidas
na. presente ficam a ella annexades.

Os conferidos:
A. Pela. Comp;;.gnieGenérale des Chemine de Fer Sécondaires,

sociedade anonyma, com séde em Bruxellas, rua. de í'lndustrie
n. 33.

B. A Société Generale pour fa'lJoriser te deoeloppement âu
Commerce et de l'Industrie en Fronoe, com aéde em Paris.

C. Os 81's. Heine & comp., banquelroa em Paris.
D. Os 81'S. A. J. Stern &Comp., banqueiros em Paris.
E. E o Sr. San 'wiener-, senador, advogado em saínt

Josse-ten-Noode.
Acham-se, estes cinco, registrados.
AS outras procurações, anterior e posteriormente' ospeci

flcadas no presente acto, serão regíatradas ao mesmo tempo
que este.

No presente acto acham-se ainda. representados os accio
nístas qualificados anteriormente no presente e neUe denomi
nados, nos termos de procuracõcs parttculares cujas datas serão
indicadas mais adeente no presente, a saber:

~", O Sr. Alfred Schumann, pelo Sr. Alfred Vent, nos
termos da. procuração datada de cinco de junho corrente.

2. O Sr. Emile Henin, pelo 81'. Alfred Loeweusteín, nos
termos da procuração datada de vinte e cinco de maio
ultimo.

3. O Sr. Eugêne de Maziere, pelo Sr. Alfred Lrewenstein,
nos termos da procuração datada de sete de junho corrente.

4. O SI'. Ma'ccel Bovy, pelo Sr. Alfred Vent, nos termos
da, procuração datada. de seis-de junho corrente,

5. O Sr. Paul Thungen, pelo Sr. nln-cd Lcewensteín, con
forme procuração em data de "Vinte e quatro de maío uí
tímo,

6. O Sr. Edouard Dumont, pelo Sr. Alfred Vent, por pro
curação de seis de junho corrente.

7. O Sr. François Leroy, pelo Sr. Alfred Lcrwenstein,
nos termos da procuracâo datada de sete d.e junho corrente.

S. O Sr. Edouard Moselli, pelo Sr. Aljrcd Lorwenste!n,
conforme procuração datada de seta de junho corrente.

9. O Sr. Albei-t De Bedts, pelo SI'. Alfred L'ewenstolu,
nos termos da procuração datada de vinte e cinco de maio
ultimo.

10. O Sr. Charles Lange, pelo Sr. Alfred Lrewonsteln, por
procuração de sete de junho corrente.
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11. O Sr. Barão D'hanis" pelo Sr. Alfred Lrewenstoín,
nos termos da procuração eru data. de vinte e seís de maio
ultimo.

12. O S1". rosse Moressée, pelo sr. Alfred Loswenstein,
segundo procuração em data de sete de junho corrente.

13. O Sr. Georges vander Hofstadt, pelo Sr. Alfred
Lcewenstein. nos termos da procuração em data de sete de
junho corrente.

14. O Sr. JuJes Hansez, segundo procuração de vinte e
seis de maio ultimo, passada a favor dos 81's. Stallaerts
& Lorwonsteln, em Bruxellas, representados no presente acto
pelo 81'. Alfred Lrewensteín, que tem poderes para assígnar a
firma social.

15. O Sr. Louis Bury ao Sr. Lrawensteín, nos termos da
procuração em data de vinte e quatro de maio ultimo.

16. O Sr. Joseph Bonnívair ao SI". Alfred Lcowensteín, se
gundo procuração de sete de junho corrente.

17. O Sr. Julien Beequevort ao 81'. Alfred Vent, nos
termos da procuração datada de' vinte o quatro de maio
ultimo.

18. () Sr. Robert Reyntiens, pelo Sr. Alfred Vent, nos
termos da procuração datada de trinta de maio ultimo.

19. O Sr. Edmcnd Schimidt ao Sr. Alfred Vent, segundo
procuração datada. de trinta de maio ultimo.

20. O Sr. Hector Legru ao Sr. Emile Mailard, conforme
mandato em datn de cinco de. junho de mil novecentos e
cinco,

O SI'. presidente expõe:
a) que a assembléa tem, dentre os objectoa que formam a

ordem do dia, publíoada nos avisos de convocação:
I - Modificação dos estatutos :
b) que as convocações para a presente assembléa foram

regularmente feitas na conformidade da lei, por meio de avisos
insertos nos seguintes jornaes:

]}foniteur Beiqe, numeres de dezenove e trinta e um de
maio de mil novecentos e cinco.

.Monitew' des Irueréte jl:fate?·~·els, numeras de dezenove de
maio e dons de junho de mil novecentos e cinco.

L'E'cho de la BOM.se, numeras de dezenove, vinte e trinta
e um de maio e primeiro de junho de mil novecentos e cinco.

Le C8te Libre, numeras de dezenove. vinte e um e trinta e
11m de maio e primeiro de junho de mil novecentos e cinco.

Courrier de la Bourse et de lo, Banque, numeres de dezenove,
v-intee trinto. e um de maio de mil novecentos e cinco.

E tambem em. outros jornaes cujos exemplares se acham
sobre a mesa ;

c) que, para. assistirem á assembléa, os 81'S. aceíonístas
presentes e representados, contormaram-se com as prescripeões
do artigo trinta. e um dos estatutos sociaes;

d) que as pessou,sque assistem á reunião representam
mais de metade do capital accíal ,
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Expostos estes factos pelo presidente e reconhecida a
veracidade dos mesmos pela assembléa, esta. fica validamente
conetltutda e entra em ordem do dia.

Estatuíndo sobre o objecto que figura em primeiro Ingar
em ordem do dia, e mediante proposta. do .conselho de admí
uístracão, a uss-mbléa decide que é de convenienela mo
dífícur os estatutos socíaes, accrescentando no final do item
quinto do artigo segundo dos referidos estatutos as seguintes
palavras:

« Poderá, outrosim, ínteressor-se na construcção e na ex
ploração da referida estrada de ferro e dos seus prolongamentos
ou ramaes, de qualquer íorma. »

Em conaequeucia dessa decisão, o item quinto do artigo
segundo dos estatutos sociaes fica concebido do seguinte modo;

« A companhia poderá adquirir e explora!' quaesquer con
cessões e construir quaesquer estradas de fer-ro, formando pro
longamentos ou ramaes da referida estrada de ferro. Poderá,
outrosím, interessar-se na construooão e na exploração da re ..
ferida estrada de ferro e dos seus prolongamentos ou ramaes,
de qualquer forma. »

A decisão acima foi approvada por unanimidade de votos.
Continúa a sessão.
De tudo o que fica acima dito, Oreferido tabollíão lavrou a

presente aeta no local e na data supra. mencionados, conforme
minuta que lhe foi apresentada e que devolveu, na presença
dos 81'S. Jean cooeernana e Jean Verhoogen, ambos residentes
em .Bruxellas, testemunhas exigidas ,por lei.

Peita a leitura, os membros da assembléa assígnaram com
as testemunhas e com o tabelllão, com excepção do Sr. Robyn,
que se rettrou no momento de assígnar-so a acta.- Vir. Dricsew,
-E. Gilbe1·t.-E. Stotíaert e A. Lcewenstein.-A. Loowenstein.
-A. Zamarl-.-GaT'/·igues.-A. Mathot.-Eug. Wasserman.-
Ielee Philippson. - 'Wausserman. ~- E. Hirschíer . - Vent et
lVassern-wn.-lL Vent .-S. l1fattelaer .-E. Villegua.-Guyot.
-A. Langlet .c-Em, Maillard.-A..lp. SprJe.-H. Geron.-Fr.
Philippson. - M. Uespret . - A. Focquet.-P. LiJna1't. - J.
Coosemans.-J. Verhoogen.- V. Vo,H der Stegen de Puiie,

2.40-Registradas sete folhas e uma chamada, crn Bru
xelles (B;st) aos 13 dCil junho de 1905, volume 1.025, folhas 85,
C~SiJ, 14. Recebidos-2 re. 40 centimos.-O recebedor interino,
Rostenne,

AN~~XOS

., ,1'; A abaixo aasiguada, Oompagnie Genb·ale des Ohemins de
Per Sêcondaires, SOCiedade anonyma, residente em Bnrreltaa, 33,
rua de I'Jndustrío, proprietaria de nove mil tresentas e no~
venta, e UJ?1a (9.391) aeções prívílegíadas, de oito mil tre
sentas e OItenta e duas (3.382 j acções ordinarias e de sets
ce~ta..s e nove ( 609) accões de dividendo da Compagnie des Cite.
'mtns de Fer 8'iUl-Ouest Bresiliens, soeíedade anonyma, dá, pela.
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presente. poderes ao Sr. Arnould Focquet, engenheiro em
Ixelles, para represental-a na. assembléa geral extraordinaria
dos accionistasda. Compagnie des Chemins de Fel" Suâ-Ouest
Bréeíiiens, prenomeada, convocada pttra quinta-feir-a, 8 de junho
de 1905, ás 11 horas da manhã, na séde social, rua de l'Indus-
trie, 33, Bruxellas, .

üonsequentemente , para assistir a esta assernbléa geral e
ã qUB houver de realizar-se ulteriormente. si a primeira não
'Puder deliberar.

Tomar parte em todas as discussõese deliberações, votar
sobre todos os assumptos em ordem do dia ou outros que se
puderem apresentar.

Dar ao conselho de administração os poderes e autoriza
ções neeessarias para pôr em execução as decisões da assembíéa
geral.

Assignar quaesquer folhas de presença e aetas, e, em geral,
fazer tudo o que neceasario for, substabelecer em um outro
mandatario si for preciso. promettendo tudo approvar e rati
ficar.

Passada em Bruxellas aos 3 de junho de 1905.
Compagnie Generale dee Chemine de Fer Sêcondaires, sacie..

dade anonyma.-Dous administradores;
Vale por procuração-P. Lienart ,
Vala por procuração-H. Geron;
Registrada uma folha sem chamada, em Bruxellas (Sud),

aos 5 de junho de 1905. Volume 450., folhas 98, registro 10. Re
cebidos-2 fr , 40 centtmos. Orecebedor, Pillaert•

.2. A abaixo assígnada, Socíete Gene-ale pour favOI"iser te
Deeeicppement du Commerce et de t'Industríe en France, resi
dente em Paris. 54 e 56. rua de Pro vence. propríetaria do doze
mil acções de dividendo da. Compagnie des Chemins de Fer Sud
Ouest Bresiliens (sociedade anonyrna) dã, pela presente. poderes
ao Sr. Théophile Garrigues. em Bruxeltas, para representai-a
na assembléa geral extraordínarta dos accionistas da Compagnie
des Chemins de Per Sud·Ouest Brêsiiiens, prenomeada, convocada.
para quinta-feira, 8 de junho de 1905, ás 11 horas da manhã, na
séde social. rua de I'Iuduatno, 33, em Bruxellas,

Consequentemente. para assistir a esta. assembléa geral e
á que houver de realizar-se ulteriormente, si a primeira não
puder deliberar.

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todos os assumptos em ordem do dia ou em outros que se
puderem apresentar.

Dar ao conselho de administração os poderes e autoriza
ções necessarlas para pôr em execução as decisões da assembléa
geral.

Assiguar quaesquer folhas de presença e actas e, em geral,
fazer tudo o que ·necessario for; substabelecer em um outro
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mandatario, si for preciso, promettendo tudo approvar e rati
fica.r.

Passada em Puris aos 3 de junho de 1905.
Vale por procuração - Soâetê Genes-ale pMW (av01"iser le

Deoeloppemeni d,~ Commeree et de l']ndusb'ie en F'rande~,

O director (illegivel).
Registrada uma folha sem chamada, em Bruxellas (Sud),

aos 6 de junho de 1905. Volume 450, tolhas 100, ragistro 13~
Recebidos - 2 fI.'. e 40 ceutímosv-> O recebedor, Pillaert.

3. Eu abaixo asslgnado, A. Schuhmann, residente em Bru
xellas, propnetano do (2.000) duas mil acções ordinarias da
Compagnie des Chemins de Fel' &~d-Ouest Bresiliens, sociedade
anonyma, dou pela presente poderes ao Sr. A. Vento agente de
cambio em Saiut-Josse-ten-Nood, para me representar na ea
sembléa geral extraordinaria dos accionistas da Compagnie dee
Chemine de Per Sud-Ouest Bréeiiiene, prenomeada, convocada
para quinta-feira, 8 de junho de 1905, ás 11 horas da manhã,
na séde social, l'U:L de I'Industríe, 33, em Bruxellas,

Consequentemente, para assistir a estaassembtéa geral e
á que houver de realízac-se ulteriormente, ái a primeira não
puder deliberar.

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobro todos os assumptos em ordem do dia. ou outros que pu
derem apresentar.

Dar ao conselho de admtntstracão os poderes e autorizações
necessanas para pôr em execução as decisões da assembléa
geral.

Assignar quaesquer folhas de presença e actas e, em geral,
fazer tudo o que necessaeto for, substabelecer em' um outro
ll?-andatario, si for preciso, promettendo tudo approvar o ra
tíücar,

Passada em Bruxellas aos 1,) de junho de 1905.
Vale por procuração- Por procuração, AlfY'ed Sclwhmo,Hn t

assignado (illegivel).
Registrada uma folha sem chamada, em Brusellas (Est)

a~s 1::5 de junho de 1905. Volume 203, fls. 45, registro 5. Reee
bídos - 2 francos e 40 centímos.c- O recebedor, 'Rostenoie ,

4. Eu abaixo assiguado, Emile Henin. industrial, residente
em_Brux:e~las,. Square Maria Louíse. 49, proprietario de 300
acçoes ordmartas da Compagnie des Chemins de Fer Sud-Ouest
Bre"silien;;,. aocledade anonyma, dou pela proesentepoderes ao
Sr. Alfred Lcewenstein, em Bruxellas, para me representar' na
asaembléa geral extraordtnaría dos accionistas da Compaqnie
des Chem1.1J,s .de Fer Siui-Guest Bt'ésilie1Zs, prenomeada, convo
cada para quinta-felra, S de junho de 1905, ás 11 horas da ma
nhã, na séde social, rua de l'Industrie, em Bruxellas ,
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Consequentemente, para assistir a esta assembléa geral e
á que houver de roalizar-se ulteriormente, si a primeira não
puder deliberar.

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todos os assumptos em ordem do dia ou outros que se pu-,
derem apresentar.

Dar' ao conselho de administração os poderes e autorizações
necessartas para pôr em execução as decisões da assernbléa
geral,

Assignar quaesquer folhas de presença e actas e, em geral,
fazer tudo o que necessario for, substabelecer em um outro
mandatario, si for preciso, promettencto tudo approvar e ra
tificar.

Passada. em Bruxellas aos 25 de maio de 1905.
Vale por procuração - E. Henin;
Registrada uma folha sem chamada, em Bruxellas (Est)

aos 13 de junho de 1905. Volume 203, fls. 45, registro 5. Rece
bidos -2 francos e 40centimos.-O recebedor interino, Rostennc.

5. Os abaixo assignados, A. Llppens & Comp., residentes em
Paria, 8 rua l'Iely, proprietarios de 500 acções ordinarias da
Compagnie des Chemins de Fer Sud·Ouest Brésüiene, socie
dade auonymu, dão, pela presente, poderes ao Sr. Alfred Loo
wenstein, em Bruxeltas, para represental-os na assembléa geral
extraordínaría dos acctontstes da Compagniedes Chemins de Fer
Sud-Ouest Brceiiiene, prenomeada, convocada para quinta-feira,
8 de junho de 1905, ás 11 horas da manhã, nu. séde social,
rua de l'lndustrie, 33, em Bruxellas,

Consequentemente para assistir a esta assembléa geral e
á quo houver de realizar-se ulteriormente, si a primeira não
'puder deliberar. .

Tomar par-te em todas as dehberaeôes e discussões, votar
sobre todos os assnmptos em ordem do dia ou outros que se pu
derem apre~entar.

Dar ao conselho de administração os poderes e autot'i
zações neceesartes para pôr em execução as decisões da, as
sembléa geral.

Assiguar quaesquer folhas de presença e actas c, em geral,
fazer tudo o que necessarío for; substabelecer em um outro
mandatarío, si for preciso, promettendo tudo approvar e rati
ficar.

Passada em Bruaellas em 1 de junho de 1905.
Vale por procuração-A. Lippens & Comp.
Registrada uma folha sem chamada, em Bruxellas (Est)

aos 13 de junho de 1905. Volume 203, rís. 45, registro 5. Rece
bidos -2 fr , 40 centimos.-ü recebedor interino, Rostenne.

6. O abaixo assignado, de Maziere, Eugene, capitalista,
residente em Saint-Gilles-les-Bruxelles, 33, rua Capouillet,
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proprietário de cento e dez aceões ordínarias da Compagnie des
Chemins de Fer Sud·Ouest Bresiliens, sociedade anonyma, dou..
pela presente, poderes ao 81'. Alfred Lcewensteín, em Bru
xellas, para represental-o na assembléa geral. extraordiuar'ia
dos aceíonistas da Cornpagnie des C1WJmins· de Fer Sud-Ouest
Brésiliens, pronomeada, convocada para quinta-feira, 8 de
junho de 1905, as 11 horas da manhã, na. séde social, rua de
I'Industrie, 33, em Bruxel.las ,

Consequentemente, para assistir a esta.assembléa geral e á.
que houver de realizar-se ulteriormente, si a primeira não
puder deliberar.

Tomar parte em todas as discussões Q deliberações, votar
sobre todos os assumptos em ordem do dia ou outros que se
puderem apresentar,

Dar ao conselho de administração os poderes e autorizações
necasaar'ias pnra pôr em execução as decisões da assembléa
geral.

Asstgnar quaesquer folhas de presença e actas e em geral
fazer tudo o que necessarío for; substabelecer- em um outro
mandatar!o, si preciso for, promettendo tudo approvar e ra
tificar.

Passada em Bruxellas nos 7 de junho de 1905.
Vale por procuração - E. de Maziere.
Registrada uma folha sem chamada, em Bruxellas (Sud),

aos 13 de junho de 1905. Volume 203, folhas 45, regístro 5, ue
cebídos c-.» ír , 40 centímos. - O recebedor interino, Roetenne,

7. Eu abaixo assignado, Bovy, Mareei, agente de cambio,
residente em Bruscllas, 30 rua des Douze Apótres, proprietar-lo
de cento e cincoenta (150) acções ordínarías da Compagnie des
C/oemins de Fer Svâ-Guest Bréeiíiens, sociedade anonyma, dou,
pela presente, poderes ao Sr. A. vent, agente de cambio, em
Saint-Josse-ten-Noode. para me representar na aesembtéa
geral cxtmordtncna dos accionistas da Compagnie des Cl~emins

de Fer Sud·Ouest Bnlsiliens, prenomeada, convocada para quinta
feira, fi dejunho de lO05, ás 11 horas da manhã, na sede social,
rua de l'Industrie, 33, em Brnxellas,
. Consequentemente, para assistir a esta assembléa gerul e
a. que houver de realizar-se ulteriormente, si a primeira não
puder deliberar.

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todos 08 assumptos em ordem do dia ou outros aue se
puderem apresentar, ....

Dar .ao conselho de administração os poderes e autorizações
necessarias para pôr em execução as decisões da assembléa
geral.

Assignar quaesquer folhas de presença e actas, e em
geral tazer tudo o que necessário for; substabelecer "em um
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outro mandatario. si preciso for. promettendo tudo approvar e
ratificar.

Passada em Bruxellas, aos 6 de junho de 1905.
Vale por procuração - Mo'?"cel Bovy.

Registrada em folha sem chamada, em Brux.ellas (Est)
aos 13 ce junho de 1905. Volume 203, folhas 45, registro 5. Re
cebídos - 2 fi', 40 centímos. - O recebedor interino, Rostenne,

8. Eu abaixo assígnado. Paul Thungen, industrial, resí
dente em Bruxellas, ruade Jérícho, propnetano de quinze (15)
acções ordinarias da Compagnie des Ohemins de Fer Swi-Ouest
Bdsiliens, sociedade anonyma, dou, pela presente, poderes ao
Sr. Alfred Lcewenstein, em Bruxellas, para me represen
tar na assembléa geral extraordinaria dos accíonístas da Com
pagnie des Chemins de Fer Siui-Gvest Bresiliens,prenomeada, con
vocada para quinta-feira, 8 de junho de 1905. as 11 horas
da manhã, na séde social, 33, rua de I'Industrle, em Bru
xellas.

Consequentemente. para assistir a esta assembléa geral
e á que houver de realizar-se ulteriormente, si a primeira. não
puder rleliberar.

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todos os assumptos em ordem do dia ou outros que se
puderem apresentar.

Dar ao conselho de adrnínistração os poderes e autcrl
zações necessarlas para pôr em execução as decisões da assem
blea geral.

Assignar quaesquer folhas de presença e actas e, em geral,
fazer tudo o que necessarío for; substabelecer em um outro
mandatarto, si preciso 1'01', promettendo tudo approvar e
ratificar.

Passada em Bruxellas aos 24 de maio de 1905.
Vale por procuração - Paul Thungen.
Registrada uma folha sem chamada, em Bruxellas (Est)

aos 13 de junho de 1905. Volume 203, folhas 45, registro 5.
Recebidos-2 fr8. 40 centimos.-O recebedor interino, Rostenne.

9. Eu abaixo assígnado, Legru, Hoctor, residente em
Bruxellas, proprietario de oitocentas e oitenta e quatro (884)
acções ordínartas da Compagnie des -Chemins de Fer Sud-Ouest
Brésiliens, sociedade anonyma, dou, pela. presente. poderes ao
Sr. Emile Maillard, para me representar na assernbléa geral
extraordinaria dos accionlstas da Compagnie des Cliemine de
Fer Svâ-Ouest Bresíliens, prenomeada, convocada para quinta
feira, 8 de junho de 1905. ás II horas da manhã, na séde
social, rua de I'Industríe, 33, em Bruxellas,

Consequentemente, para assistir a esta assembléa geral
e á que houver de realizar-se ulteriormente, si a primeira não
puder deliberar.
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Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todos os asaumptos em orJ.em do dia ou outros que se
puderem apresentar. .

Dar ao conselho de administração os poderes e autoriza
ções neeessarías para. pôr em execução as decisões da assembléa
geral.

Assignar quaesquer folbas de presença e actas c, em .geral,
fazer tudo o que necessario for; substabelecer em um outro
mandataclo, si preciso for. promettendo tudo apprcvar e ra
tificar.

Passada em Bruxellas aos 5 de j unho de 1903.
Vale por procuração-H. Legru.
Registrada uma íolha, sem chamada, em Bruxellas (Est).

aos 13 de junho de 1905. Volume 203, folhas 45, registro 5. Rc
cebidos-2 1'1'. 40 centímos.c-o recebedor interino, Rostewne,

10. Eu abaixo assiguado, Edouard Dumont, residente em
Bruxellas, proprfetario de mil e quinhentas (1.500) acoões ordi
uarias da Co'!npar;nie dcs Ckemins de Per Sv.d~Ouest BrésiUens.
sociedade anonyma, dou, pela presente, poderes ao Sr. A.
vent, agente de cambio em Saint-Josse-ten-Noode, para me re ....
presentar na asaernbléa geral estraordlnacía dos.accionístas da
Compagnie des Chemins de Fer Sud·Ouest Bresiiiews, prenomeada.
convocada para quínta-teírs, 8 de junho de W05. ás 11 horas
da manhã, na séde social, 33, rua de I'índustrie, em Bru
xellas,

Qoneequentemente. para assistir a esta assembíéa geral e á
que Yhouver de realizar-se ulteriormente, si a primeira não
puder deliberar.

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todos os assumptos em ordem do dia ou outros que se
puderem apresentar.

Dar ao conselho de administração todos os poderes e autc
rízações necessartas para pôr em execução as decisões da
assernbléa geral.

Assignar quaesquer folhas de presença e acsas e, em geral,
fazer tudo o que uoccssnnc for; substabelecer em um outro
mandatario, si preciso for ,promettendo tudo approvar e ra
tificar.

Passada em Bruxellas aos 6 de junho de 1005.
Vale por procuração-E. Incmcns,
Registrada uma folha. sem chamada, em Bruxellas (E3t),

:10813 de junho de. 1905. Volume 203, folhas 45, registro 5. Re
cebldos-2 fI'. e 40 cenumos.i--o recebedor interino, Rostenne.

I l , Eu abaixo asaignado, F. Leroy, agente de cambio. resi
dente em Líege, passage Lemcnnier, propríetarío de trinta e
quatro (34) acções ordinárias da Compagnie des Chemins de Fel'
Svâ-Oveet Brdsilíens (sociedade anonyma) dou, pela presente)
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podares ao Sr . Alfred Lcawenateln, em Bruxellas, para me
representar na. essembtea geral extraordinaria dos acctontstas
da Compagnie eles Chemins de Per Svâ-Gueet BriJsiliens, pre
nomeada, convocada para quinta-feira, 8 de junho de 1905, ás
11 horas da, manhã, na séde social, 33, rua de I'Industne, em
Bruxellus.

Consequentemente, para assistir a esta essembléa geral e
a que houver de realizar-se ulteriormente, si a primeira não
puder delíbe-ar.

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todos os assumptos em ordem do dia ou outros que se
puderem apresentar.

Dar ao conselho de admínístrnção os poderes e autoriza
ções necessarías para pôr em execução as decisões, da assembléa
geral.

Assignar quaesquer folhas de presença e actas, e, em geral,
fazer o quo neeessario for j substabelecer em um outro man
dataria, si preciso for, prornettendo tudo approvar e ratificar.

Passada em Liege aos 7 de junho de 1905.
Vale por procuração - F. Lerosj,
Regtatrada uma folha, sem chamada, em Bruxellaa (Est),

aos 13 de junho de 1905. Volume 203, folhas 45, registro 5.
Recebidos-2 rr. e 40 cenümos.c-O recebedor interino, Rostenne.

12. l~u abaixo assig nado, Edouard Moselll, agente de
cambio, residente em Bruxellus, 26, rue Grétry, proprietario
de trezentas (300) acções ordinarias da Oompagnie des Chemins
de Per SUd-Ou3st Breeíiiens, sociedade anonyma, dou pela
presente poderes ao Sr. Alfred Lrewenstein, em Bruxellas,
para me representar na assembléa geral exúraordinaria dos
acctcntstas da Compagnie des Ctiemins de Fer Sial-Gueet Brésiliens,
pranomeada, convocada para quinta-feira, 8 dE' junho de 1905,
ás 11 horas da manhã, na séde social, 33, rua de I'tnduatríc,
em Br'uxellaa.

Consequentemeute, papa assistir a esta assembléa geral e
á que houver de realizar-se ulteriormente, si a primeira não
puder deliberar.

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todos os assumptos em ordem do dia. ou outros que-se
puderem apresentar.

Dar- ao conselho de administração os poderes e autor-i
zações necessarias para pôr em execução as decisões da assem
bléa geral.

Assignar queesquer folhas de presença e actas, 0, em geral,
fazer tudo o que necessario for, substabelecer em um outro
manõatarío, si preciso for, promettendo tudo approvar e ra
tificar.

Passado em Bruxellas aos 7 de junho de 1905.
Vale por procuração - Edouard .2vloseUi,
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Registrada, uma folha sem chamada, em. Bruxellas (Est),
aos 13 de junho de 1905. Volume 203, folhas 45, ~'eglstro5.
Recebidos-2 fi'. e 40 centimos.s--O recebedor mterino, Bostewne,

1~{. Eu abaixo assignado, de Bedts, Albert, secretario de
sociedade, residente em gchaerbeek, rua Philcmene ~2.. pro
prietario de cinco acções ordínarias da Compagnie dcs Chemins
de Fer Sud-Guest Brêsiiiens, sociedade anouyma, dou, pela pre
sente, poderes ao Sr. -Alfred Lcewenstein, em Bruxellas, para
me representar na assembtea geral extraordínacia dos accío
Distas da Compagnic des Chemú,s de Fer Suâ-Ouest Breeitiens,
prenomeada, convocada para quinta- feira. 8 de junho de 1905,
ás 11 horas da manhã, na séde social. rua de l'Indnstrie 33,
em Bruxellas ,

Consequentemente, para assistir a esta assembléa geral e
ti, que houver de realizar-se ulter-iormente, sl a primeira não
puder deliberar ,

Tomar 'parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todos os assumptos em ordem do dia ou outros que se
puderem apresentar.

Dar ao conselho de administração os poderes e autorizações
necessarias para pôr em execução as declsõea daassemb1é11
geral.

Assignar quaesquer folhas de presença e actas, e em geral
fazer tudo o que necessár-io for, substabelecer em um outro
mandatarlo, si preciso for. promettendo 'tudo approvar e ra
tificar.

Passada em Schaerbeek aos 25 de maio de 1905.
Vale por procuração - Albert De Bedte,
Registrada uma falha sem chamada, em Bruxellas (Sud),

aos 13 de Junho de 1905. Volume 205, folhas 45. Recebidos
:z 1'1'. e 40 centimos.-O recebedor, Rostenne,

140 Eu abaixo assignado, C. Lange, residente em Paris
proprjetartc . de cinco (5) noções ordtnartas da Compagnie de;
Chemins de Fer Svâ-Oueet Brdsilii;ns. sociedade anonvma, dou,
pela presente, poderes ao gr , Alrred Lcewenstsín, em Bruxel
las. para. me representar Da assernbléa goraI extraordinária dos
ecctonístas da Compagnie des Chemins de Fer Sud-Guest Bresi
iiens, prenomeada, convocada para. quinta-feira, 8 de junho de
1905, ás 11 horas da manhã, na séde social, 38, rua de I'Industrie,
em Bruxellns ,

Cousequentemente, para assistir a esta assembléa geral e á
que houver de realízar-sa ulteriormente, si a primeira não
puder deliberar o

Tomar parte em todas as discussões e delíbarações. votar
sobre todos os assumptos em ordem do dia ou outros que se
puderem aprcsentcr ,
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Dar ao conselho de administração os poderes e autorizações
necessartas para pôr em execução as decisões da assembléa
geral.

Assígnar quaesquer folhas de presença e actas, e, em geral,
fJ.zer tudo o que necessarlo for, substabelecer em um outro
mandatarío, si preciso for, promettendo tudo approvar e rati
ficar.

Passada em Parts aos 7 -le junho de 1905.
vale por procuração-C. Lange.
Registrada uma folha, sem chamada, em Bruxellas (Sud),

aos 13- de junho de 1905. Volume 203, fulhas 45, registro 5. Re
cebidos--2 ír. e 40 centimos.- O recebedor interino, Rostenne.

IS. Eu abaixo assígnado, Baron D'hanis, residente eni Bru-,
xellas, 36, Square Ambiorlx, proprietario de quatorze (14) acções
ordínarías da Compagnie des Chemins de Per Sud·Ouest Brésiliens,
sociedade anonyma, dou, pela presente, poderes ao Sr. Alfred
Lcewenstoin, em Bruxellas, para me representar na assembléa
geral. extraordinaria tios accionistas da Compagnie des Chemins
de Fer Sud·Ouest Brisiliens, já. nomeada. convocada para quinta
feira, 8 de junho de 1905, ás 11 horas da manhã, na, séde social,
rua de I'Industríe :n, em Bruxellas.

Oonsequéntemente, para. assistir a esta assembléa geral e
â que houver de realizar-se ulteriormente, si a primeira não
puder deliberar.

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, 'votar
sobre todos 08 ussumptos em ordem do dia. ou outros que se
puderem apresentar,

Dal' ao conselho de administração os poderes e autorizações
necessarias para pôr em execução as decisões da assembléa
geral.

.ásaignar quaesquer folhas de presença e actas e, em geral,
fazer tudo o que necessário for; substabelecer em um outro
mandatarlo, si preciso for, promettendo tudo, approvar B
ratificar.

Passada. em Bruxellas aos 26 de maio de 1905.
'Vale por proeuração-Baron D'honie,
Registrada fuma folha. sem chamada, em Bruxallas (Est)

aos 13 de junho de 1905. Volume 203. folhas 45, registro 5.
Recebidos - 2 írs. e 40 centimos.- O recebedor interino, Ros·
tenne,

16. Eu abaixo assígnado, Jos. Moressée, residente em
Bruxellas, rua d'Arenberg, propr-ietar-lo de dez (10) acções ordi
narras da. Compagniedes -Cnemi-ns de Fer Swd-Oueet Brcsiliens,
sociedade anonyma, dou, pela presente, poderes ao Sr. Alfred
Lcewensteln, em Bruxellas. para me representar na assembléa
geral extr'aor.linar'Ia da Compagnie des Chemins de Per Sud
O~(6st Breeüíene, prenomeada, convocada para quinta-teíra, 8
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de Junho de 1905, <.\8 11 horas da manhã, na séde social, ruo
de I'Industrle, 33, em Bruxellas,

Consequentemente, para assistir a esta assembléa geral e á
que houver de realízar-se ulteriormente, si a primeira não
puder deli berar.

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todos os assumptos em ordem do dia ou outros que. se
puderem apresentar.

Dal' ao conselho do administração os poderes e autori
zações necessaríos para pôr em execução as decisões da assem
bléa geral.

Assignar quaesquer folhas de presença e actas e,em' geral,
fazer tudo o que necessario for; substabelecer em um outro
mandatario, si possível for, promettendo tudo approvar e
ratificar.

Passada em BruxeIlas aos 7 de junho de 1905~
Vale por procuração - los. Moressee.
Registrada uma folha, som chamada, em BruxelJas (Est),

aos 13 de junho de 1905. Volume 203, folhas 45, casa 5.
Recebidos - 2 frs, e 40 centimos.- O recebedoríntenno, Ros
tenne,

17. Eu abaixo asslgnado , Georges Vander Hoístadt, resí
dente em Bruxellaa, 33 rua Le Correge, propríeturío de deze
sete acções ordinarias da Compogníe des Chemins de Fer Suâ-:

~ Ouest BrésiUens, sociedade anonyma, dou. pela presente, po
deres ao Sr. Alfred Lcewenstein, em Bruxallas, para me
representar na assembléa geral extraordinaria dos accicntstaa
da <Jompagnie des Chemins de Fe,' Sud·Ouest~ Bresiliens, pro..
nomeada, convocada para quinta-feira, 8 de julho de 1905,ãs
11 horas da. manhã, na séde social, rua de l'Induatríe, 33, em
Bruxellas.

Oonsequentemente, para assistir a esta assembléa geral
e á que houver de realizar-se ulteriormente, si a primeira não
puder deliberar.

Tomar parte em todas as discussões e deliberações. votar
sobre todas as questões em ordem do dia ou outras ':lUO se
puderem apresentar.

Dar ao canselhade administração os poderes e autoriza
ções necessarías para pôr em execução as decisões da assemblca
geral,

Assignar quaesquee folhas de presença e setas c, em geral,
fazer tudo o que necossarío fôr; substabelecer em um outro
mandatal'io, si preciso fôr, prornettendo tudo apprcvar e ra
tíâcar.

Passada em Bruxellas aos 7 de junho de 1905.
Vale por procuração - G. Vander Hofstads,
Registr~da uma folha sem chamada, em Bruxellas (Est),

aos 13 de Junho de 1905. Volume 203, folhas 45 reulstro
5. Recebidos - 2 fI'S. 40 centimos.- O recebedor' int6rin'o,
Roetenne,
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18. Eu abaixo asslgnado, .I. Hansez, advogado junto <Í
Côrte de Appellação. residente 'em Bruxellas, Avenue Louíse,
proprictario de dez (lO) acções ordinarias da Compagnie âe«
Chemins de Fer Sud-Ouest Bresiliens, sociedade anonyma, dou
pela presente poderes aos 81's. Stallaerts e Lcewensteio, em
Bruxellas, para me representarem na assembléa geral extra
ordínarta dos accionistas da Compagnie des Chemins de Fer Seâ
Ouest Brésiliens, prenomeada, convocada para qulrrta-feira, 8 de
junho de 1905, ás 11 horas da manhã, na séde social, rua de
.l'Induetrie, 33, em Bruxellas.

Consequentemente, para assistir a esta assembléa geral e
â que houver de realizar-se nlterlormente, si a primeira não
puder deliberar.

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todos os assumptos em ordem do dia ou outros que se
puderem apresentar.

Dar ao conselho de administração os poderes e autorizações
necessariaspara pôr em execução as decisões da assembléa
geral.

Assígnar' quaesquer folhas de presença e actas e, em
geral, fazer tudo o que nccessar-to fór; substabelecer em um
outro mandatario, si preciso Jõr-, promettendo tudo approvar e
ratificar.

Passada em Bruxellas aos 26 de maio de 1905.
Vale por prccurecãos-, J. Hansez.
Registrada uma folha sem chamada, em Bruxellas (Est),

aos 13 de junho de 1905. Volume 203, folhas 45, registro 5.
Recebidos - 2 frs, 40 centimos. - O recebedor interino, Ros
lenne.

19. Eu abaixo asslgnado, Louis Bury, agente de cambio,
residente em Templeuve, proprietario de cento e oitenta e tres
(183) acções ordinárias da Compagnie des Cheminsde Fe1· Sud
Gueet BnisUiens, sociedade cuonyma, dou, pela presente, poderes
ao 81'. Alfred Lccwensteín, em Bruxellas, para me repre
sentar na assemhléa geral extraordínarja dos accionistas da
Compagnie des Chemine de Per Sud-Ouest Brésaiens,preno
meada, convocada para quinta-feira, 3 de junho de 1905,
ásl t horas da manhã, Da séde social, rua de I'Industrie 33,
em Bruxellas, .

ccnsequentemente, pura assistir a esta assembléa geral e
â que houver de realizar-se ulteriormente, si a primeira não
puder deliberar.

Tomar parte em todas as discussões, votar sobre todos os
assurnptoe em ordem do dia ou outros que se puderem apre
sentar.

Dar ao .conselho de administração os poderes e autoriza
ções neeessarlas para pôr em execução as deliberações da
assembléa geral,
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Assignar quaesquer folhas de presença e actas e, em geral,
fazer tudo o que neeessar!o fôr, substabelecer em um outro
mandatarío, si preciso fôr, promettendo tudo approvar e
ratificar.

Feito em Templeuve aos 24 de maio de 1905.
Vale por procuração - L. Bury.
Registrada uma folha sem chamada. em Bruxellas (Est)

aos 13 de junho de 1905. Volume 203, folhas 45, registro 5.
Recebidos - 2 frs, e 40 contimos. - O recebedor interino.
Rostenne.

20. Eu abaixo assignado, Joseph Bonnivair, agente de
cambio, residente em Verviers, 231 rua Grapaurue, propríetano
de quinhentas (500) acções ordinarias da C9mpanftie dee ühemins
de Fer Sud·Oue$t Breeíuene, sociedade anonyma, dou, pela pre
sente, poderes ao Sr. Alfred Lrewenstein, em Bruxelfas, para
me representar na assembléa geral. cxtraordinaria dos aceto
nistas da Compagnie des Chemins de Fer 3ud..Oucst Bréeiuens,
prenomeada, convocada para quinta-feira, 8 de junho de 1905,
ás 11 horas da manhã, na séde social, rua de I'Inrlustrle, 33,
em Bruxellas.

Consequentemente, para assistir a esta. assemblea geral e
á que houver de realizar-se ulteriormonte,· si ao primeira. não
puder deliberar.

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todos os assumptos em ordem do dia, ou outros que S8
puderem apresentar.

Dar ao conselho de administração os poderes e autorizações
necessarías para pôr em execução as decisões da assembléa
geral:

Assígnar quaesquer folhas de presença o actas e, em geral,
fazer tudo o que necessarío for, substabelecer em um outro
mandatario, si preciso for, promortendo tudo approvar e
ratificar.

Passada em Verviers aos 7 de junho de 1905.
Vale por procuração - Joseph Bonniocir ,
Registrada uma folha sem chamada, emBruxellas (Est) aos

13 de junho de 1905. Volume 203, folhas 45, registro 5. Rece
bidos - 2 frs. o 40 centímos. - O recebedor interino, Boetewne,

21. Eu abaixo assignado, J. Baequevort, medico veteri
narro, residente em Joctoigne, proprletar-io de cem accõea ord!
narlas da Compagnie des Chemins de Fer Sua-Ouest Brdsiliens.
sociedade auonyma, dou, pela presente, poderes ao Sr. A.
Vent, agente de cambio em Saint-Josse-ten-Noode, para me re
presentar na assembléa geral extraordinaria dos acclonlstas da
Compagnie eles Chemins de Fer Sud-Owest Bresiliens, preno
meada, convocada para quínta-feíra, 8 de junho de 1905, ás l I
horas da manhã, na sede social, rua de l'Industrie 33, em Bru
xellas ,

Executivo - 1'J(\G 9
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Consequ3ntemente. para assistir." a estaassembléa geral B"
a que houver de realizar-se ulteetormente, si; a primeira- não
puder deliberar.

Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre -todos os assumptos em ordem- do dia ou outros que se
puderem npreseutar , .. _

Dar ao conselho de admlniatração os poderes e autorizações
neeessarias p':~l'a;pôr em execução as· decisões; da. assembléa
geral.

Assignar quaesquer folhas de presença e aetas e, .em, geral,
fazer tudo o que necessario fôr, substabelecer em um outro
mandatario, sí preciso fôr, promettendo tudo approvar e ratí
âcar.

Passada em Jodoígne aos 24 de maio de 1'905.
Vale por procuracão-c.r. Becquivort,
Registrada uma folha sem chamada, em, Bruaellas (Est),. aos

13 de junho de 1905.Volume 203. folhas 45, regístro-S, Recebidos
-2. ts«, e 40. centimos..- O, recebedor interino, Iiastenne,

22. Eu abaíxorassignado. L. Reyttens, residente em Bru
xellas, propriotario de quinhentas (;:)00) acções ordinarias da
Ccmpaqnie des Chemins de Fer Sl/,d~Ouest Brdsitien·s. sociedade'
anonyma. dou, pela presente, poderes ao Sr. A.. vent, agente
de cambio em Saíut-Josse-ten-Noode, para me representar na
assembléa geral extraordíuarte dos accíonístas. da. Compagnie
des Chemins de Fá Suâ-Ouest Brésilien'>, prenorneadavconvocada
para quinta-feira, 8 de junho de 1905, ás' U horas da manhã,
lua s~de social. 33 rua' de l'Industrie, em Bruxellas.

Consequeutemente, para assistir a esta assembléa geral e á
que houver de realizar-se ulterior-mente, si a prírneira não
puder' deliberar".

Tomar parte em todas as discussões e deliberações. votar
sobre todos os assumptos em ordem do dia .ou outros que se
puderem apresentar.

Dar ao conselho de administração os poderes e autoriza
ções nocesscrras para pôr em execução as decisões da assembléa
geral.

Assiguar quaesquer folhas de presença e actas, e, em geral,
f~zer tudo o que neccsserío fôr, substabelecer em um outro
mandatarto, Si preciso fôr, prornettendo tudo approvar e
ratificar ~

Passada em Bruxellas. aos 30 de maio de 1905.
Vale'por procuração-R.. Reyntü:.ns •.
Registrada uma folha, sem chamada. em Bruxellas (Est),

aos 13 de ,junho de, 1985. Volume' 203;,. folhas 45" regtstroIa ,
Recebidos-2 fra, éúcenrímoev--O recebedor interino, Icostenne,

23. Nós abaixo assígnadcs. Heine & Comp., banqueiros
residentes em Paris, 63 rua. de la Victoire, propríetartos de
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trinta. e quatro acções ordínaríaa da. Compagnie des Chemins de
Ft11· Sud-Oueet Bresíiiens, sociedade anonyma, damos, pala.
presente, poderes ao Sr. Franz Philippson; banqueiro em
Bruxellas, para nos representar na essembléa geral' extra
ordinaria dos, aecíouístas da C01J1,pagníe des ChemiHs de Fel'
Sud·Ottest Bresilíens, preuomeadeccouvoceda. pará qutnta-seíra ,
8 de junho de 1905 ás 11 horas da, manhã, na séde social,
rua de I'Iudusüne 3:3, em Bruxellas.

Consequeutemente, para assístir a esta assemblea e á que
houver de realizar-se ulteriormente, sr a primeira não puder
deliberar,

Tomar' parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todos os- aesumptos em ordem- do dia ou outros' que' se
puderem apresectac ,

Dar ao conselho de administração os' poderes e autoriza
ções necessarías para pôr em execução as' decisões', da assem
bléa.geral ,

Assignar quaesquer folhas' de presença e' actas e', em geral,
faze!' tudo o que necessarío fôr; substabelecer em um outro
mandatarío, si fôr- preciso, promettendo tudo- approvar e ra
tificar'.

Passada em Parlz aos 24 de maio de 1905.
Vale por procuração-Reine & Comp'.,
Regístrada uma folha sem chamada' em Bruxel'las (Sud),

aos 6 de junho de 1905. Volume 450, t'blhas9S-, registro 11j. Re
eebídos-c-a frs, 40 centimos.-O recebedor', Pillaert,

24. Nós, abaixo assignados, A. J. Steru & Comp,; ban
queiros, rssldentes em Pariz, 57 rua de I' Arcado, propríetaríos
de oitenta e cinco acções ordtnartas da Compagnie des Chemins
de Fer Sud·Oues~ Brésitiens) sociedade anonyma, damos, pela
presente, poderes ao Sr. Franz Phií íppson, banqueiro em
Bmxellas, para nos representas Da, assembléa extraordínaria
dos accíonístae da- Compagnie. des Chemins de. Per Sud:.Ouest
Brêeilíens, prenomeada, convocada para quinta-feira, 8 de
junho de, 1905, ás 11 horas da manha, na séde social, rua de
I'Industrie 33" em Bruxellas.
. Consequentemente, para. assistir <li esta, assembléa geral. e
a. que houver de' realizar-se ulteriormente" st a primeira não
puder deliberar •.

Tomar parte em todas: as discussões e delfberaçêes, votar
sobre' todos', os assumptos em ordem do, dia ou outros, que se
puderem apresentan,
_ Dar- ao,conselho de: administração os poderes ou autoriza

coes necessarias para pôr em execução as decisões da. assemblé&
geral;

Assi~nar quaesquer f?lhas de presença e. actas e,em geral,
fazer tudo o qN8 necessário for, substabelecer em 'um outro
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mandatarío, si for preciso, promettendo tudo approvar e ra
titica.r.

Passada em Pariz aos 27 de maio de 1905.
Vale por procuração -.t1. J. Stern &: Cemp,
Registrada uma folha sem chamada, em. Bruxellas (Sud),

aos ôde junho de 1905. Volume 450, folhas 98, registro 17.
Recebidos - 2 frs. e 40 centlmos.o-« O recebador-, Pillaert.

25. Eu abaixo assignado, Wiener, sam, senador, residente
em Bruxellas, Saínt-Josse-ten-Noode, proprietario de uma
accãc ordínaría da Compagnie des Chemins de Fer Svâ-Ouest
Bresiliens, sociedade anonyma, dou, pela presente, poderes ao
Sr. Franz. Philíppson, banqueiro em Bruxellas, para me re
presentar na assembléa gerttl extraordinaria dos accionistas
da Compagnie des Chemíl1s de Fe'J· Sud-Ouest Bresiliens, preno
meada, convocada para quinta-feira 8 da junho de 1905, as
11 horas da manhã, na séde social, .rua de I'Industrie 33, em
Bruxellas.

Consequentemente, para assistir a esta assembléa geral e
á que houver de realizar-se ulteriormente, si a primeira não
puder deltberar.

Tomar parte em todas as discussões' e deliberações, 'Votar
sobre todos os assurnptos em ordem do dia, ou outros que se
puderem apresentar.

Dar ao conselho de administração os poderes ou autorí
zações necessarías para pôr em execução as decisões da assem
bléa geral.

r.Assignar quaesquer folhas de presença e actas a, em geral,
fazer tudo o que necessarío for; substabelecer em um outro
mandatarío, si preciso for, promettendo tudo appeovar e rati
ficar.

Passada em Bruxellas aos 24 de maio de 1905.
Vale por procuração - S. WieneJ·.
Registrada uma. tolha sem chamada, em Bruxellas (Sud),

aos ti de junho de 1905. Volume 450, folhas 98, registro 18. Re
cebidos-2 frs. e 40 centimos.-O recebedor, Píuaen,

26. Eu abaixo assignado, Edmond Schmit, residente em
Bruxellas, boulevard Anspach, 7, proprietario de cento e cín
coenta acções ordínarías da Compagnie des Chemins de Fe'J' Sud
Ouest Brésiliens, sociedade anonyma, dou, pela presente. pode
res ao Sr. A. Vent, agente de cambio em Safnt-Josse-ten-Noode,
para. me representai- na assembléa geral extraordinaria dos
accíonístas da. Compagnie des Chemins de Fer Su(].,.Ouest Bre"
siliens, prenomeada, convocada para quinta-feira, 8 de junho de
}905,ás 11 horas da, manhã, na séde social, rua de l'Industrie
33; em Bruxellas.

Consequentemente, para assistir a esta. assembléa geral e á
que houver de realizar-se ulteriormente, si a primeira não
puder deliberar.
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Tomar parte em todas as discussões e deliberações, votar
sobre todos os assumptos em ordem do dia ou outros que se
puderem apresentar. .

Dar ao conselho de admluistração os poderes ou autoríza
ções necessarlas para pôr em execução as decisões da assembléa
geral.

Assignar quaesquer folhas do presença e actas e, em geral,
fazer tudo o que necessario for ; substabelecer em um outro
mandatarío, si for preciso, promettendo tudo approvar e ra
titicar.

Passada em Bruxellas aos 30 de maio de 1905.
Vale por procuração - E. Schmit.
Registrada uma folha sem chamada, em Bruxellas (Est),

aos 13 de junho de 1905. Volume 203, folhas 45, registro 5.
Recebidos- 2 frs, 40 centtmos. - O recebedor, Icosteane,

27. Os abaixo assígnados, Chopy & C3.. resíden tas em Pariz,
18rua Saint Marc, proprietarlos de quinhentas acções ordína
rias da. Compagnie des Che'lftins de F(;'1' Sud-Ouest .Bresiliene,
sociedade anonyma, dão, pela presente, 'poderes ao Sr. Alfred
Loewenetein, em Bruxellas, 'Para representai-os na assembléa
geral extraordínaría dos accioni -tas da Compagnie des Chemins
de Fer Sud-Ouest Bnjsiliens, prenomeada, convocada para.
quinta-feira, 8 de junho de 1905, ás II horas da manhã, na séde
social. rua de l'Industrie, 33, em Bruxellas.

Oonscquentemente, para assistir a esta assernbléa geral e
á que houver de realizar-se ulteriormente, si a primeira não
puder deliberar. .

Tomar parte em todas as discussões, votar sobre todos os
asaumptos em ordem do dia ou outros que Se puderem apre
sentar.
_ Dar ao conselho de administração os poderes ou autorlza

çoes necessanas para pôr em execução as decisões da assem
bléa ~eral.

Assígnar quaesquer folhas de presença e actas e, em geral,
fazer tudo o que necessario for, substabelecer em um outro
mandatario, si for preciso, promettendo tudo approvar e ratí
ficar.

Feita em Pariz aos 6 de junho de 1905.
Vale por procuração - Chopy &: Cemp,

Registrada uma folha sem chamada em Bruxellas (Est) ,
aos 13. de junho de 1905. Volume 203, f~lhas 45, registro 5.
Recebidos - 2 frs, e 40 centímos. - O recebedor interino,
Rostenne.

Por cópia conforme. - V. van de)' Stegen de Pviei •
Archivada no cartorto do Tribunal do Commercio de Bru

xellas, aos 21 de junho de 1905.
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3.646 - Compagnie des Chemíns de Fer Sud-OuestBrésiliens

SOCIET{; ANONYJilE E~r BRUXELLAS

Nomeações de administl'dO'l"BS

Extracto da acta da assembléa geral extraordínaeía realí
zada em 8 de junho de 1905.

São eleitos administradores : Os Srs. Leken, Louls e Vent
Alfred.

Por eotrocto confoyme

Compagnie des Chcmins de Fer Sttd-OM8st BrisUens, socie
dade anonyma. - Um administrador. jVI. Despret . - O presi
dente do conselho, .4. Focquet .

Registrada uma folha sem chamada, em Bruxellas (Sud),
aos 10 de junho de 1905. Volume 452, fls. ti, registro '2. Rece
bidos- 2 frs. e 40 centímos. - O recebedor, Píuaert,

Arehívado no' caa-tortc do Tribunal do Commercio de Bru
sellas aos 21 de junho de 1905.
, Este documento foi 'traduzido de uma cclleeeão de annexos
do Moniteur Belge, que se acha authenticada. por autoridades
belgas e brazileiras, conforme vae abaixo transorípto ; estavam
os referidos annexos presos por um grampo, cujas pontas es
tavam lacradas e selladaa com o seHodo Ministerio do Exterior
do Brazi!.

OMinistro da Justiça de Sua Magestade o Rei dos Belgas
certifica que as folhas annexas ao presente são extrahidas dos
annexos do ,Jlionitetw Belge, e que é nestes annexos do 1lionitetw
que são insertas as publicações relativas às sociedades commer
ciaes, em virtude da loi de 18 de maio de 1813, modificada
pela de 22 de maio de 1886.

:BruxeUas aos 6 de julho de 1905.- J. Vanden Hewoei•

Estava a chancella do Mlnlaterio da. Justiça. da Belgtca..
Reconheço verdadeira a asslgnatura retro do Sr. Vandeu

Henvel, Ministro da Justiça, e. para constar onde convier, a.
pedido da Societe des Chemine de Per Seconâaires, passei a pre
sente, que asslgnei e fiz sellar com o sello das armas deste více
Consulado da Republica dos Estados Unidos do Brazil, "em Brar
xellas, aos 14 de julho de 1905..- O vice-causal, R. da Trindade,

Nota. de emolumentos consulares e duas estampilhas do
sello consular brazileil'o, valendo collectivamente 5$, ínuülí
zadas pela chanoellado referido Vice-Consulado.

Reconheço verdadeira a asatguatura' do Sr. R. da Tr.lndade,
více-eonsul em Bruxellas. (Sobre quatro estampilhas íederaes,
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valendo collectívamente 550 réis.) -(Rio de saneíro, 26 de
agosto de 1905. - Pelo director geral, Alexandrino de Oli
-veira.

Ohancella da Secretariadas Relações ,Exteriores.
Reconheço verdadeira a firma de Alexandrino de ·Oliveira,

dírector da Secretarb\ das Relações 'Exteriores. Rio de Janeiro,
26 de agosto de 1905. - Em testemunho tsígnal) ·da verdade,
Bvaristo Valle de Barros,

(Estavam colladas e devidamente .ínuülísadas na Recebe
dona da Capital Federal quatro estampilhas íederaes, valendo
collectívamente.dose mil e trezentos réis ..)

Nada mais continha o rerertdo documento. que hem e fiel
mente traduzi do 'proprio original, .escrtpto em francez, .ao qual
me reporto. Em fé do que passei o presente, que sellet .ccm.o
seIlo do meu offieio e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro,
aos tres dias do mez de novembro de mil novecentos e.cínco,

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 19O5.-Manoel de Mattos
Fonseca.

Reconheço ·verdadeira 'a firma .do traduetor ;Mauoel .de
Mattos Fonseca. -Rio .de Janeirov.Sida novembro de 1905.
Evaristo Valle de Barros.

DECRi,:ro N. 5877 - DE 3 DI~ FEVEREIRO DE I9,Oo

Manda executar o .convento para a protecçãodapropriedade
de marcas de fabrica e de commer cio , celebrado entre
o Brazile .a Hepubâica Argentina em 30 ,<l.,eou:f.\ibro
de 1901.

OProsidenteda República dos Estados Unidos do Br-aaif:
Tendo o Congresso Nacional approvado pela lei ,n,.l425.

de 28 de novembro .dc armo proxímo .flndo, o .convünioparu.
a Vl'otecçãoda propriedade de marcas .do fabricaede
commercio, concluído no Rio de Janeiro em 3D .de outubro
de 1901, entre as Republíoas dos Estados Unidos .do Brazil
e Argentina, e tendo sido trocadas asrespcct.i;vasratifica,ções
na mesma. cidade .ern 10 de janeiro ultimo. decrotn que.seia
observado e cumprido tão inteira.mente como nelle se contém.

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1900, 18Q da Republíca,

FRANCIS.OO DE PAULA RODllIGm:s ALYES.

Iiio-Bnanco,
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convenio a que se refere o decreto acima

Os Presidentes da Republica
dos Estados Unidos do Br'azil e
da. República Argentina, dese
jando assegurar aos índus
triaes e commercíantes _dos
dons paízes a protecção das
leis que garantem a proprie
dade das marcas de fabrica e
de commerclo, resolveram ce
lebrar pari1 esse fim um con
vento e nomearam seux pleni
poteneíarlos, a saber:

O Presidente da República
dos Estados Unidos do Br-azil,o
DI'. OIyntho Maximo do Maga
lhães. Ministro de Estado das
Relações Exteriores;

O Presidente da. Republlca
Argentina, o DI'. D. Manoel Go
rostíaga. Enviado Extraordi
nario e Ministro Plonipoten
daria da mesma Repuhlica no
Brazil ;

Os quaes, trocados os seus
plenos, poderes, que acharam
em boa c devida fórma, con
vieram no seguinte:

Art. 1. o

Os índustrtaes e commer
ciantes nos Estados 'Unídos do
BraziI e os industriaes e com
merciantes na Repubjíca Ar
gcnüna.que tiverem registrado
as suas marcas de fabrica ou
de commercio de conformidade
com as prescripções legaes, po
derão igualmente regístral-as
em ume outro puiz, preen
chendo as condições estabele
cidas pelas leis e regulamentos
daquelle onde se faça o re
gistro.

Art. 2.°

Los Presidentes de la Repú
blica de los Estados Unidos del
Brasil y de la República Ar
gentina, deseando asegurar á
los industriales y commer
ciantes de los dos países la pro
tcccíon de las Ieyes que garan
teu la propriedad de las mar
cas de fábrica y de comercio,
-resolvleron celebrar para ese
nu un convento, y nombraron
sus plenipoteneiarios, á sabor:

EI Presidente de la Repú
blica de los Estados Unidos del
Brasil, al Dr , Olvntho Máximo
do Magalhães, Ministro de Es
tado de las Relaciones Exte
rtorcs ;

E1 Presidente de Ia Repú
blica Argentina, al n-. D. Ma
nuel Gorostiaga, Enviado Ex
traordinario y Ministro Pleni
potencíarío de la mísmn Repú
blica en 01 Brasil ;

Los cuales, cambiados sua
plenos poderes, que hallaron
eu buena y debida forma, 0011
vinieron lo stgutente.

Art. Lo

Los industriales v COll1Cl'
cíantes de los Estados Unidos
deI Br-asil y los Industr'Iales y
comerciantes de Ia República
Argentina, que tuvieran re
gistradas sus marcas de fãbrica
o de comercio de coníormídad
con las prescrípcíones Iegales,
podrãn igualmente registrar
Ias en uno ó otro pais, llenando
Ias condiciones estabelecidas
por las Icyes y reglameutos de
aqueI donde se hagu, 01 regis
tro.

Art. 2. 0

o presente convcnio, segui- RI presente convenío, se-
das os tramites legues, será. guídos los trâmites Iegales,
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ratificaria o [LS ra.tificações se
rão trocadas na ctdade do Rio
de Janeiro, no mais breve prazo
possível. Cessará. seis mezcs
depois da data em que uma
das duas Altas Partes Contra
dantes communicar á. outra
a sua resolução do pôr-lhe
termo.

Em fé do que os respectivos
:plenipotenciurios firmam e sol
lama mesmo convento em dous
exemplares, sendo cada um
dcltcs esct-ípto nas duas Iin
guas.

Feito na cidade do Rio de
Janeiro aos trinta dias do rnez
de outubro do 1901.

(L. S.) Olyntho .Mwvimo de
JIagalhaes.

(L. S.) Ma'itoel GO?'ostiag(!,.

será ratificado v las ratífíca
clones scran cambiadas en la
cludad de Rio de Janeiro eu el
mas breve plazo postble. Pene
cera seis meses despues de la
data, en que una de 1<13 dos
Altas Partes Contratantes haya
comunicado á la otra su reso
lucion de poncrlc término.

Eu fé de lo oual . los respe
ctivos píonípotcncíaa-íos fh-mun
y sellan cl mtsmo convento en
dos ejcmplares, stcnoo cada
uno de e1108 escrito en los 0.0,)
idiomas.

Fecho en la ciudad de Rio de
Janeiro ü los truíuta dias del
mes de octubr-e de 1901.

(L. S.) Olyntho 1J1aximo de
./l!a[lallu7es,

(L. S.) ,1J'[mwel Gorceuoço.

DECRETO N. 5878- DE 3 un pgY:ERI::LRO DI~ 1905

Abre ao Ministcrio Ih Paacnda o credito de S4:7:53$i70pat'D. Pe
g;{ül(~nto . D. J0:se Ferreira dos Sautos. em vi rt udc ele sentença
judicinria .

O Presidente da Reuubltca dos Estados unidos do Brazil,
usando da autor-Ização -conferidtL no art. 20, n. 18, da, Iel
n. 13lG. de 31 de dezembro de 1904. revigor-ado pelo art. 33 da
lei n . 1453, de 30 de dezembro ul.timo, e a. que se retere o
decreto n. 381'"5 de 27 de janeir-o próximo findo, e tendo ouvido
o Tribunal de\ Contl:LS, na conformidade do art. 2°, § 2°, fi. 2,
lettra c, do decreto legislativo n. 3~-J2, de 8 de outubro de 1896:

Resolve <1hrü' ao Míniater io da Fazenda Q credito de
84:í55Si170 parw cumprimento da carta precatcna do juizo fe
dcraj na secção do gstado do Pat'anã, de 1 de junho de '1901 so·
Ileitando pagamento de igual quautta a José Ferreira dos sa~tos,
em virtude de sentença do mesmo juizo, conflrmada por accor
dão do Supremo Tt-íbunu.l Federal, de 31 de outubro de 1900-.

Rio de Janau'o, 3 de fevereiro de 1906, 18° da Republíca ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES AT,YES.

Leopoldo de Bulhões,
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DECRETO N. 5879 - DE :3 DE r,'EYEREIRO DE 1905

Abre no Mínístci-io da Paacnda o credito de 2'1:930$041 para Decorrer
ab pagamento de diücrcnca de vencimentos de inactivídadc
devida a João Estanisléo Pereira de .Andr-ade ,

o Presidente l1a Republíca dós Estados Unidos do BrC1úJ,
usando da autoi-ízaçãc conferida pelo 'decreto leglslativo
n. 1448. de ,'23 de dezembro próximo findo, resolve abril' ao
Mínisterío da. Fazenda o credito de 24:930$041 para oecorrer
ao pagamento devido ao pagador aposentado da Estr-ada de
Fart-o Central do Hraall João Estaníslao Pereira de Andrade c
proveniente da differença, no período de 4 de novembro de
1892a 31 de dezembro citado, entre o vencimento de ínnctí

-vidade que percebia e o de 4:294$620, a.. que aquellc foi
elevado pelo mesmo decreto.

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro do 1906, 18° da Republica,

FRANCISCO DE PAUIJ.-\. RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

Di~CRgTO N. 5880- DE 3 DE FEVEREIRO DE 1906

Abre ao Ministcrio da Fueenda o credito de 1:16,1$664 para paga
monto ao Dr. Godotrcdo Xavier da Cunha, em virtude de
sentcncn judiciuria.

o Presidente da Republica dos Estados Unídcs do Brazil,
usando da autorizaçã.o conferida no art. 20, n. 18, da lei
D. 1310. de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33
da de n. 1453, de 30 de dezembro ultimo, e a que se refere o
decreto n. 5875, de ,27 de janeiro próximo findo, e tendo ouvido
o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2°. § 2°, :11. ,2~
lettra c, do decreto Icgtetaüvo n. :)92, de 8 de outubro de 180G:

Resolve ubrh- ao Mlnistcr-ío da Fazenda o credito de
1: lG4$O(H para cumprimento da carta precatona expedida.
pelo juizo federal, em 9 de setembro ultimo, requisitando 'o pa
gamento di1 importancia a ,que foi condcmnada a Fazenda,
Nacional por sentença proferida a favor .do DI'. Godofredo
Xavier da Cunha e contll'D1<1dapor accordêo do Supremo
Trfbunal Federal, de 19 de abr-il do anno proxímo findo.

Rio de Janeiro. :3 de fevereiro de 1900, 18° da Repubttca.,

Fp.AXCISCO DE PAL;LA RODRIGUES ATIVES.

Leopoldo de Bulhões.



soros DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 5881 - DE 3 DE FEVEREIRO DE 190C

139

Reduz a 200 reis a taxa sobre a assucar .de qualquer qualidade,
quando originaria de paíees que não premiarem a sua produc
çâo ou exportaoão .

O Presidente da Republica dos Estados U:çlidos do Braztl,
usando da autorização contida no .art. 2'\ 11. VI, da lei n. 1452,
de 30 de dezembro ultimo, decreta ':

Art. 1.° A taxa de 1$ por krlo, estabelecida no n. 1~2
(la Tarifa das Alfandegae, para, o assucar de qualquer qualí
dade, fica, reduzida ao 200 réis, applícando-se esta nova taxa
somente ao assucar origtnario de pcraes que não premiarem,
directa ou índirectamente, a produccão -ou a exportação desse
producto.

Art. 2. c Revogam-se as disposições em contrario.
Rio do Janeiro, 3 de fevereiro de 1.906, 18° da Republlca,

FI'tAi'\CI:>CO DE PAULA RODmGUES ALY~S.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 5882 - DE -6 DE FEVEREIRO DE 1006

Dá providencias para execução da lei TI. 1-173 de 9 de janeiro de 1936

to Presidente da. Republioa dos Estados Unidos do Brazil,
em cumprimento <10 disposto na lei n. 1473, de 9 de janeiro
ulttmrc decueta :

Art. 1.0 As denominacões dos postos do COl']JO da Armada
e classes unnexas p,Lssarào a ser 'as seguintes ;

Corpo da A.1·mada:
Almirante.
Vice-almirante.
Contra-almirante.
Capitão de mal' e guerra.
Capitão de fragata.
Capitão de corveta.
Capitão-tenente.
Primeiro-tenente.
Segundo-tenente.
Guarda-marinha.

Corpo de Ertgeídteiros Naoacs

Contra-almirante, mspectcr geral, chefe do corpo de en..
genheiros navaes,

Capltãó de mal' e guerra, engenheiro naval.
Capitão de fragata, engenheiro naval.



140 ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Capitão de corveta, engenheiro naval.
Capitão-tenente, engenheiro nasal.
Primeiro-tenente, engenheiro naval.
Segundo-tenente, engenheiro naval.

Corpo de Saude

contra-ahnírante, ínspector geral de saude naval ,
Capitão de mar e guerra, cirurgião.
Capitão de fragata, cirurgião.
oepítão de corveta, cirurgião.
Capitão-tenente, cirurgião.
Primeiro-tenente, cirurgião.
Segundo-tenente, cirurgião.
Capitão de fragata, chefe de pharmacla.
Capitão de corveta, pharmaccutico.
Capitão-tenente, pharmaceuüco.
Primeiro-tenente, pharmaceutíco.
Segundo-tenente, pharmaceutico.

Corpo de Machinistas Naoaes

Capitão de mar e guerra, chefe do corpo de machlnístas ,
Capitão de fragata, rnachínísta .
Capitão de corveta, machíntsta .
capttão-tenente, machinista,
Primeiro-tenente, machínísta:
Segundo-tenente, machínista..

Cú1"]JO de Commissarios

capitão de mar e guerra, chefe do corpo de commís-
saríos.

Capitão de fragata, commíssarío ,
Capitão de corveta, commíssario .
Capitão-tenente, eommissarío .
Primeiro-tenente, commtssarío.
Segundo-tenente, conmnssarfo.

Corpo de Patrões-Móres

Capitão de corveta, patrão-mor.
Capitão-tenente, patrêo-mór.
Primeiro-tenente, patrão-mor:
Segundo-tenente, patrão-mor.

Art. 2. o O pessoal das repartições e corpos abaixo mencio
nados ficará assim constituído:

Gabinete do Ministro

Chefe do gabinete.
Ajudante de ordens.
Auxiliares do gabinete.
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Conselho NavaZ

Consultores eftectivos c technlcos.
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Estado-Maio)'da Annada
Chefe do Estado-Maior General.
Sub-Chefe do jsetcôo-Maíor-.
Assistente..
Chefes de secção,
Adjuntos de secção,
Ajudante de ordens.
Archlvlsta .
Auxiliares.

lnspectoría Gerai de Engenharia .1Ycwal

Inspector geral, chefe do corpo de engenheiros navaes,
Assistente,
Ajudante de ordens.
Auxiliar.

Inepecíoría Gerot de Sav,de .1.Yaval
Inspector geral de saude naval.
Assistente do inspector gm':JJ,
Adjunto do serviço medico,
Auxiliar.

Connníssariodo Gerai da A.r'mo:da

r,Chefe do Commíssar-íado ,
'Ajudante,
Secretario commíssarío ,
Encarregado do deposito,
Auxiliar do mesmo,

Carta Mcwitima
CheIe da Carta Maritlrna ,
Secretario.
commíssarío,
Chefes de secção,
Adjuntos,
Auxiliares,

BibUotheca c 11IHSCg
Director.
Ajudante.
Redactores da Revista,

Inspecção de navios, corpos e estabelecimentos naVaes

Inspector.
Assistente.
Ajudante de ordens.
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Capiíaoiias de Portos

Capitania de 1"- ordem

Capitão do porto.
Ajudante.
Secretario commíssarto..

Capitania de 2;). ordem

Capitão do porto.
Ajudante.
Secretario corumíssarío.

Capitania de 3:< ordem

Capitão do porto.
Ajudante.
Seeretarlo commíssarío.

Patronuwía

Patrão-mór (nas Capitanias onde houver).

Delegacia-s elas Capifanias

Delegado.

Corpo de Mm'inheiros Nacionaee

Commandante.
Segundo cormuandaute .
Ajudante.
Secretarto .
Primeiro cirurgião.
Segundo cirurgião.
Pharmaceuüco.
oommíssnr-ío.
Commissarios auxiliares.
Commandantes de companhia.
Subalternos de companhia.

Escolas de Apt'endi:';es Ma?"inheiros de 13. classe

Commaudante.
Irnmedíato.
Cirurgião.
Commissario.
Offlciaes íustt-uctores.

Escolas de APí'6íldi::;es Marinheit'os de 2 a classe

Commandante.
Immediato.
Cirurgião.
Offlciaes ínstructores.
Commissurio.
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Escolas de Apreadises MarinheiTos de 3a classe

Commandante .
Immediato instructor ,
Cirurgião.
Commissario ,

Companhia de marin!tei'j'os de »1(1,tto (;"OS:;o

Com mandante .
Subalterno,
Comrnissario,

COl1JO de In,rant(wia de Iâarinlia

Ccmmandante .
Major-físcal .
Ajudante.
Secretario.
üír-mr-Ião.
Commissavío,
Auxiliares commtssartos.
Oommandantes de companhia.
Subalterncs de companhia.

Estabetecirnentos de' inst?'ucçtfo

Escola Ncval-c-Dircctcr-ia
Director.
Vice-dircctor.
4jlHhmtc do ordens.

Corpo ele Aspirantes

Commaudaute (o vtce-dírcctor}.
Immetüato.
Aj udnnte.
Instructore-,

Se, 'viço Sanitario

Cirurgião (chefe do' serviço).
Coadjuvantes ctrurzíões .
Phar'maceutico , ~

,')'u"Oiço de Fasenda
Commíssar-ío.
Commíssario auxiliar.

OUt1'O$ seroiços

Offlcial superior para o curso de machinas,
Chefe de maohinas.
Machínistas subalternos,
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Estaàelecimen~os technicos

Arsenal Je i~ ordem

jnspectcr.
Vice-inspectOl'.
Aj udantcs ,
Ajudante de ordens.

Directorfa
Director.
Ajudantes.
Auxíüures.

O'J.tl'OS serviços

Cirurgião.
Commissarios.
Patrão-mór,

Arser?al de 2;). ordem

Inspcctoria
Inspector-.
Ajudante.

Dir-ector-ia
Director.
Ajudante.
Auxiliar.

Cirurgião.
Commissario.
Patrão-mor .

Estohciecimcnso de ItWFâ
Director ,
Ajudante.
Auxiliar.
Cirurgião.
Oommíssnrlo,

Estabelecimentos eanitarios

Hospital da Ilha das Cobras

Director, cirurgião.
Vice-director.
Chefe de clinica.
Coadjuvantes de cüntcc ,
Cirnrgiâo-dentísta,
Auxiliar- de clínica.
Encarregado (h pharmaoia, pbarrnaceutico.
Coadjuvantes da pbormccío:
Commissarlo.
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Hospital de 'Copacabana

Director.
Chefe de clínica.
Coadjuvantes de clínica.
pharrnaceutlco.
Coadjuvantes do pharmaceutíco ,
Commissario.

Enfermaria das diversas estações
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Chefe da. enfermaria quando não for o chefe de saude da
flotilha.

Auxiliar, medico.
Pharmaceutico.
commíssarío.

Laboratorlc Pharmaceutioo e Gabinete de .ãnalyaes

Director.
Ajudante. ~
Encarregado da seccao.
Coadjuvantes.
Commlssarío ,

Art. 3.° Haverá nas forças aavaes e a bordo os seguintes
cargos e íncumbencias :

Força 'i'lavaZ

Armada

Commaudante em chefe.
ffillefe do estado-maior.
Chefe do serviço santtarío ,
Chefe do serviço de maclnnas.
Chefe do serviço de fazenda.
Assistentes, n..judantes do ordens.

Esquadra

Commandante.
Chefe do estado-maior.
Chefe do servíço.sanltarío.
Chefe do serviço de machínas,
Chefe do serviço de, fazenda.
Assistentes, ajudantes de ordens.

Divisão
Commandante .
Chefe do estado-maíor-,
Chefe do serviço sanitário.
Chefe do' s81'·viç,o de machínas.
Chefe do servico de fazenda.
Assistentes, ajudantes de ordens.
Executivo - 19r)6 10
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Flotilha
commandante,
Assistente.
Chefe do serviço sanitario.
Chefe do serviço de maohínas.
Chefe do serviço de fazenda,

Navios de ia classe
Commandante.
Immedíato,
Chefe de maehínas,
Cirurgião.
Comrnissario,

Chefes de Incumbencia

Encarregado da navegação e apparelbos de governo,
Encarregado da. artilharia.
Encarregado de torpedos.
Encarregado do destacamento de marinheiros naeíonaes,

cobertas e armamento portatít.
Encarregado do destacamento de navaes, foguistas, taifa,

amarras, ancoras e apparelhos de suspender.
Encarregado de slgnaes, telegrephta sem fio e serviço me

teorologíco.
Encarregado das embarcações míudas, casco, npparelho

e bombas de íncendío,
Encarregado de alojamentos, porões, duplo fundo e eompar-

timentos estanques.
Encarregado da electricidade (machinista.).
pharmaceutíco.
Subalternos.
Guarda-marinha.

Navios de 2;). classe

Commandante.
Immediato,
Chefe'de machínas.
Cirurgião.
Commissario.

Chefes de incumbencias

Encarregado da navegação e appareíhos de governo.
Encarregado da artilharia.
Encarr-egado de torpedos.
Encarregado de destacamentos, cobertas c armamento por

tatil,
Encarregado de signaes, telegraphia sem fio e serviço me

teorologico.
Encarregados das embarcações míudas, casco, apparelho,

bombas de ínoendio, ancoras, amarras e upparelho de sus
pender.
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Encarregado de alojamentos, porões, duplo fundo e com-
partimentos estanques. .. .

Encarregado da.electrlcidade (machimsta).
pharmaeeutíco,
Subalterno.
Guarda-marinha.

Navios de 3J. classe
Commandanto.
lmmedíato.
Chefe de machinas.
Cirurgião.
Commissario.

Chefes de íncumbencias

Encarregado da navegação, embarcações miadas e appa-
relhos de governo.

Encarregado de torpedos.
Encarregado da. artilharia.
Encarregado de destacamentos, porões, armamento por

tatil, cobertas, duplo fundo e compartimentos estanques.
Encarregado de signaes, telegraphia sem fio, serviço me..

teorologico, ancoras, amarras, appareJhas de suspender e
bombas de íneendío.

Encarregado da electrícídade (machínísta ).
Subalternos.
Guarda-marinha.

Navios de 4:\ classe
Commandante.
Immediato.
CJ;lel'e de machinas.
Oommlssarlo ,
Subalterno.
Guarda-marínha ,
Art. 4. c 'As tabellas de soldo, etapas e gratificações de

posto dos ofâcíaes serão separadas de soldo, etapas. e gratifi
cações das praças do preto

Art. 5.,) As gratificações de funcção serão distribuídas pelos
diversos serviços. guardada 11 ordem estabelecida nas ta
bellas a que, se refere a citada lei.

Art. 6. 0 Os chefes de incumbencias que, pelas disposições
em vigor, não são nomeados por portaria, devem $01' des
ignados pelo commandantedo navio, que fará annotar em seus
assentamentos o dia em que assumirem as funcções do cargo
e aquelle em que as deixarem.

Art. 7. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro; 6 de fevereiro de 1906, 180 da Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Julio Cesor de Náronh(J.
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DECRETO N. 5883 - DE 6· DE FEVEREIRO' Dl:: 1906

Crea mais uma brigada de infantaria e urna de cavallaria de
Guardas Nacionae ena comarca de Passos, no Estado de Minas
Geraes.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Braz il,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta :

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da co
marca de Passos, no Estado de Minas Geraes; mais uma bri
gada de infantaria e uma de cavallaria, aquella com a
designação de 195a, que se constttutra de tres batalhões do
serviço activo, na. 583" 584 e 585, e um do da reserva, sob
n. 195, e esta com a de 8S,a., que se constituirá de dons regi
mentos, ns. 175 e 176, os quaes se' organizarão com os guardas
qualificados no municipío de Santa "Rita de Cassia; revogadas
as dis-posições em contrario.

Rio de Janeiro, ti de fevereiro de 19.06, 18° da Republica,

FRANCISCO DE PAULh., RODRIGUES- AI.VES.

J. J. Seabra,

DECRETO N. 5884.- DE 6 DE FEVEREIRO. DE 1906

Crea uma brigada do cavallarta de Guardas Nacíonaes na comarca
"de Campo Maior, no Estado do P'iauhy ,

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unloo. Fica creada na Guarda Nacional da co
marca de Campo Maior, no Estado do Piauhyv uma brigada
de cavalluria com a designação de 12:", a qual se constituirá
de-dons- regimentos, ns. 23 e 24, que se organizarão com os
guardas qualificados nos díatt-íctos da, referida comarca ; revo
gadas as disposições em contrario.

RiO' de Janeiro, ti de fevereiro de 1906, 18 Q da Repuhllca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J; J. Seabra,

DECRETO N. 5885 - DE 6 DE l"EVEREIRO DE 1906

Abre ao Ministerio da Guerra o credito especial de 236: 000$, desti
nado a despesas COIU a acquisicão de ediücio apropriado á in
etallação do Hospital" Militar de Porto Alegre.

O Presidente da Republioa dos Estados- Unidos do Brazil,
tendo em vista a autorização que lhe foi conferida nela decreto
legislativo n, 1390, de 4 de outubro ultimo, parâ despender
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até a quantia de 400:000$ com a aequísição e adaptação de
edifício apropriado á. installação do Hospital Mihtar de Porto
Alegre, resolve abrir ao Ministerio da Guerra, 'Por conta da
dita quantia, o credito espeeíal de 236:000$, destinado a des
pezas com aquella acquísícão ,

Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 1906, 18° da Republica"

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Francisco de Paula Argollo.

DECRETO N. 5886 - DE 10 DF: FEVEREIRO DE 1906

Abre ao Ministcrto da Faaonda o credito de 5:482$620 para paga
mento a Procopio Jose Lorena da Silva, em virtude de sentença
judiciur'ia .

o Presidente da. Republ iea dos Estados Unidos do Brazit,
usando da autorização conferida no art. 20, n. 18, da lei
n. 1316, de .31 de dezembro de 1004, revigorado pelo art. 33
da de u. 1453, de 30 d.e dezembro ultimo, a que se refere o
decreto n, 58i5, de 27 de janeiro próximo passado, e tendo
ouvido o Tribunal de COntas, na conformidade do art. 2°, § 2°,
n. 2, Iettra c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de
1896:

Resolve abrir ao Ministerio da. Fazenda o credito .de
5:482$620 para. cumprimento da carta. prece.torta expedida velo
juiz, seccional da. I'' vara do Dlstricto Federal requisitando o
pagamento da ímportaueía a que foi condemna.da a Fazenda.
F.edera~ por sentença do mesmo juiz, proferida a favor de
Procópio José Lorena da Silva e confirmada por accordão do
Supremo Tribunal Federal de 18 de maio de 1904.

Rio de Janeiro, 10 de fevereh-o de 1906, 18<> da Republica.,
FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhôes.

Dl~CRETO N. 5881 - DE 10 DE F.KVEREIRO DE 1906

Abre ao Miuisterio da Fazenda o credito de 5:421$412 para pagamento
a D. 'I'herczu Barbosa dos Santos, em virtude de sentença judiciaria.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
usando da autorização contenda no at-t, 20, n. 18, da lei n. 1316:
de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33 da de
n , 1453. de 30 de dezembro ultimo e a que se refere o
decreto n. 5815, de 27 de janeiro proxilno findo, e tendo 'ouvido
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o 'I'ríbunul de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2,
Iettra c, 'do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896:

Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 5:421$472
para cumprimento da carta precatoria expedida pelo juiz
federal da 2" vara do Districto Federal requisitando o pagamen
to da ímportancía a que foi condemnada a União por accordãos
do Supremo Tribunal Federal de 29 de outubro de 1902 e 10 de
junho de 1905 proferidos a favor de D. TherezaBarbosa dos
Santos.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1906, 18° da Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 5888 - DE 10 DE FEVEREIRO DE 1906

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 2:875$996 para pag'a
monto a Pedro Lobão, em virtude de sentença judieiaria.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferida no art. 20, D. 18, da lei
n. 1316, de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33
da de n. 1453, de 30 de dezembro ultimo, e a que se retere o
decreto n. 5875, de 27 de janeiro subscquente, e tendo ouvido
o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 20 , § 2°, D. 2,
Iettra c; do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896:

Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de
2:875~99ô para cumprimento da carta precataria expedida
pelo juiz federal no Estado de Alagóas, em 23 de junho de
1904, requisitando o pagamento da importancia a que foi con
demnada a Fazenda Nacional por acoordão do Supremo Tri
bunal Federal li. 867, de 11 de novembro do unno anterior,
proferido a favor de Pedro Lobão.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1906, 18° da Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODIUGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 5889 - DE 10 DE FEVEREIRO DE 1906

Abre ao Ministério da Fazenda o credito de 87:848$050 para paga
monto ao Barão de Loreto, Di-. Erunkl in Amerlco de Menezes
Dorfa, em virtude de sentença judiciur.ia .

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferida. no art. 20, n. 18, da lei
n: 1316, de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33 da
de n , 1453, de 30 de dezembro ultimo, e a que se refere o
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decreto n. 5875, de 21 de-janeiro proximo findo, e tendo ouvido
o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2". n. 2,
lettra c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 189B:

Resolve abrir ao Ministerio da. Fazenda o credito de
87:848$050 para cumprimento da carta. preeatoria expedida
pelo juiz federal da 20. vara. do Districto Federal, em 25 de
outubro proximo findo, requisitando opagamento da. ímportan
cia a que foi condemnada a União, por sentençudo mesmo juiz,
proferida a favor do Barão de Loreta, Dr, FranklinAmerlco de
Menezes Daria e confirmada por accordão do Supremo 'I'ribunal
Federal de 18 de janeiro de 1905.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1906, 18° da. Republlca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.
Leopoldo ele Bulhões.

DECRETO N. 5890 - DE 10 DE FEVEREIRO DE 1906

DA novo regulamento para a ar-r-ecnda ção e fiscalização dos
impostos de consumo.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braaít;
usando da autorização contida. no art. 30 da. lein. 1453, de 30
de dezembro de 1905 :

R~oJve que na, arrecadação e flsculisaçâo dos impostos de
consumo se obser-ve o regulamento que 11 este acompanha.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1906, 18° da Republica,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.
Leopoldo de Bulhões,

Regulamento para a arrecaoação e fiscalização dos im~ostos
oe consumo

CAPITULO 1

DA NATUREZA DO IMPOSTO E SUA INCIDENCIA

.Art. 1.° Os impostos de consumo sobre os productos, quer
nacionaes, quer extrangeiros, incidem sobre as especíes taxadas
na lei n. 641, de 14 de ncvemb-o de 1899, observadas as altera
ções mencionadas Da lei n. 1452, de 30 de dezembro de 1905.

§ 1.0 q de fumo recae, não só sobre os seus preparadosç-e-
charutos,clgarros, rapé, fumo desfiado, picado ou migado,como
tambem sobre os accessorfos de palha. e papel para cigarros,
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§2.0Q _de bebidas, sobre as aguas mtneraes artiâcíaes,
g~ósas.ounao, !n~~USive as denominadas sy»hão ou soda , :sobre
o.amer-preon, ibJ,tter,fernet branca, v.ermouth e outras bebidas
oomelhantes; sobro as bebidas constantes dos ns, 130 o 13i da
wual Tarifa. .das Alfandegas ; sobre a cerveja; sobre o vinho
;n:atural e$trang~iro e sobre os vinhos artificiaes de qualquer pro
eedencía ; "sobre as demais 'bebidas fermentadas que possam ser
assemelhadas e vendidas como vinho de uva, como vinhos espu
!l!mtes eeomochampagne•

.Exceptuam--se a aguardente, o aleool e o vinho de uva,
aaczonaes, e ,todas as bebidas produzidas exclusivamente pela.
fermenta.ção de suecos de frutas ou plantas do paíz.

" ,.§ 3.0 ,~ .de phowkoros, sobre os phosphoros de madeira, de
cera ou de qualquer outra especie.

§, ~~9 O .!le sal! sobre o chlorureto de sadio, bruto, refinado
ou moído, seJa. purlfica.doou não.

§ 5.° O de calçado, sobre botas compridas de montar, boti
M$ ou borzeguíns, cothurnos e sapatos de couro, pelIe ou qual
quer tecido de algodão, lã. Unho ou seda, ou simplesmente com
mescla de seda; sobre chinelas e sandalias, e sobre sapatos,
g;>1oehas. botas o cothurnos do borracha.

§ 6.0 O de perfumarias, sobre todas as perfumarias, não
comprehendidas as essencías simples e os óleos puros que eon
stítuem matería prima de diversas Industrias, mas somente as
preparações míxtas, destinadas a uso de toucador, -taes como:
os oteos, loções, cosmetícos, crêmes, brilhantinas,bandolinas,
P9S,pftBtase extractos para uso dos cabellos, pelle, unhas, Ien
ços, etc.; as aguas de Oolonia, as aguas e vínagres aromatieos,
dê qualquer especíe, as tintas para cabello e barba; os dentifrí
cios; .oS'PÓS, crêmes e outros preparados para conservar, tíngir
ou amaciar a pelle ; os sabões em fôrmas, pães, massa, pó ou
barra, uma vez que sejam perfumados; as pastilhas aromatícas
para qualquer üm e outros semelhantes.

§ 7.° O de especialidades pharmaceuticas, sobre todo remedío
efflclnal, simples ou complexo. acompanhado ou não do nome
40 :(ll'bricante, preparado e indicado em dóses medicinaese an
nunctsdo, nos respectivos prospectos, rotulas ou titulas, como
capaz de curar, por apptícaçãotçterna ou emprego extern-o, certa
JiRolestia, grupos de molestias ou estados morbídos diversos.

§ 8.° O de conservas. sobre todas as conservas de carnes,
peixes, crustáceos, fructas e legumes, comprehendendo:

a) Presuntos, conservas de carne, paios, Ilngulças, chou
riços, salames, mortadeIlas, extractos, caldos, geléas e outras
preparações semelhantes. não rnedíclnaes ;

,b) ,C,amarijes, ostras, sardinhas, peixe de' qualquer especie
em conservas de vinagre, azeite ou de qualquer outro modo
preparados :,;

4 Doces de qualquer espeeíe e frnctas; preparadas em calda,
assuear.erystallisado,espirito, massa" geléas ou em salmoura;

d) Legumes em conserva, com ou 'sem mistura de fructas,
ellil massa ou de qualquer outro medo preparados.
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Exceptuam·se o xarque e o bacalhão, de qualquer proceden
aia; o toucinho, a carne de porco, acondícíonada em tinas,
barricas, latas e outros volumes de peso superior a 10 kilo
grammas, ou a granel; salsichas, línguíças e outros sem~lhantes,
não acondicionadosem latas, caixas, saecos, etc.; o l!elxe secco
e o salgado ou em salmoura, acondicionados em ttnas, bar
ricas Ou a granel, quando de producção nacional.

§ 9.0 Ode vinagre. não s6 sobre o vinagre commum ou de
cozinha, branco ou de côr, inclusive o vinagre composto para
conservas, como tambem sobre o ácidoaeetíco liquido, solído ou.
erystallisado e glacial ou crystallisavel ,

ê 10. O de velas, sobre as de stearína, spermaeete, parafina
ou de composição.

§ 11. O de cartas defoga1",sobre baralhos-de qualquer typo
ou qualidade.

ê 12. O de c1uzpeos, sobre os chapéos de chuva ou de sol, para
ambos os sexos, com coberturas de lã, algodão, linho ou seda,
pura ou com mesclada qualquer matcrãa, simples ou enfeitados;
sobre os chapéus de cabeça para homens, senhoras e crianças;
de lã, crina, palha, castor, seda ou outra qualquer qualidade
semeíhante.

Não se eomprehendem nestas disposições as fôrmas, cascos
ou carcassas de palha ou de outra qualquer materia, destinados
á confecção .deehapéos.

§ 13. (j de bengalas, sobre as de marfim, madeira ou outra
qualquer' mate ria.

!§ 14. O de tecidos, sobre:
a) Ostecidos de algodão, lisos e entrançados. não especifl

cados, crús, brancos, tintos e estampados, constantes do art. 473
da actual Tarifa das Alfandegas ;

b) Os tecidos de algodão, lavrados, de listras, xadrez, imo
prensados e de phantasia, taes como: cambraías, cassas de
listras, xadrez ou salpicas, fustões, setinetas lisas e de phan
tasía, musseliuas, pannínhos, riscados, lavrados, de listras ou de
xadrez, pannos adamascados para toalhas, tecidos abertos,
tecidos de phantasia, abertos ou tapados, adamascados, crús,
brancos, tintos e estampados, constantes do art. 474 da actual
Tarifa das Alfandegas;

c) Os tecidos de algodão, como brins, cassínetas, castores e
tecidos semelhantes, propr-los para roupa de homem; cassas
grossas, lisas ou entrançadas, de listras ou de xadrez, proprías
para forro e ~s panno~ listrados proprios para pónehes;

d) Ostecidos de la ou de lã e algodão, taes como : alpacas,
cassas, Itlãs, der-antes, damascos, merinós, cachemiras, prínce
tas, ser afinas, gorgorões, riscados ou semelhantes, lisos ou
entrançados, lavrados ou adamascados, baêtas baetílhas e
flanellas brancas, tintas ou estampadas; ,

e) Os pannos, casimiras e cassínetas, cheviots, üanellas
americanas, sarjas e diagonaes, de lã pura;
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n Oscobertores e mantas para camas, chales, ponches e
palas de algodão, de lã. ou de lã e algodão;

g) Os tecidos de aníagem, propríos para saccos e para
enfardar, lisos e entrançados, em peça aujá reduzidos a saccos.

CAPITULO II

TAXAS

Art. 2. o As taxas dos impostos de consumo são:
§ l° - FU1(W :

Charutos, cujo preço não exceda de 50$ o milheiro,
cada charuto . . . • . . . '. . . . •

Idem, de preço de 50$ a 150$ o milheiro, cada charuto.
Idem, de preço de 150$ a 300$ o milheiro, cada cha-

ruto. . . . . . . . . . . . . • ..
Idem, de preço superior a 300$ o milheiro, cada cha-

ruto. . . . . . . . . . . . • • .
Cigarros, por maço de vinte ou fracção . . • .
Fumo desfiado, picado ou migado, de proeedencía na

cional, por 25 grammas ou frucçâo . • • . .
Idem, idem, de procedencia estrangeira, por 25 gram

mas ou fracção , . • • • .
Rapé, por 125 grammas ou fracção.
Papel para cigarros em livrinhos ou maços até 130

mortalhas • . . • . • . . . . •
Idem, em blocosaté mil mortalhas, cada bloco. . •
Palha, quando de procedencia nacional, por maço de

50 mortalhas ou fracção , . . • . . • . •
Idem, de procedencia estrangeira.por maço de 50 mor

talhas ou fracção. • . . • • • • • • •
§ 20 - Bebidas :
Aguas denominadas syphão ou soda:

Por litro. .
Por garrafa.. . .
Por meia garrafa • . • • • . . . • . .
Caixinha de uma duzia de cartuchos ou cápsulas, cano

tendo acído carbonico para o preparo destas aguas
pelos systemas denominados Sparlclets, Sodor e se
melhantes .
Aguas mineraes artitlciaes, gazosas ou não

Por litro. .
Por garrafa.. •
Por meia garrafa

Amer-pícon, bitter, fernet-branca, vermouth e
bebidas semelhantes:

Por litro. .
Por garrafa. . •
Por meia garrafa •

$005
$010

$029

$100
$025

$020

$040
$060

$040
$040

$010

$020

$060
$040
$200

$200

$150
$100
$050

$240
$160
$080
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Bebidas constantes do n. 130 da classe g. da tarifa, a
saber: licores commuus ou doces, de qualquer
qualidade, para uso de mesa ou não, como os de
banana, baunilha, eacao, laranja ou semelhantes,
a americana, ° aniz, herva-doce, hesperídina,
kumel e outros que se lhes assemelhem, exceptua
dos apenas os licores medícínaes, classrâcadoa no
n, 227 damesma tarifa:

Por litro .
Por garrafa . .
Por meia garrafa

Bebidas constantes do n. 131 da classe ga. da tarifa, a
saber: abalntho, aguardente de França, da, J a
maíca, do Reino, ou do Rheno, brandy, cognac, Ia
ranjlnua., eucalypsintho, genebra, kírsch, rhum,
whisky, e outras semelhantes ou que lhes possam
ser assemelhadas:

Por litro •
Por garrafa . •
Por meia garrafa.

Cerveja de baixa fermentação:
Por litro •
Por garrafa . .
Por meia garrafa. .

CeFeja de alta fermentação:
Por litro. .
Por garrafa. . .
Por meia garrafa •

Vinhos artíüciaes e demais bebidas fermentadas que
possam ser assemelhadas e vendidas como vinho
<Í:e uva, como vinhos espumosos e como cham
pagne:

Por litro. .
Por garrafa.. .
Por meia garrafa

Vinho estrangeiro:
Até 14° de alcool absoluto:

Por litro. • .
Por garrafa. .
Por meia.garrafa

De mais de 14? até 240:
Por litro. . •
Por garrafa.. .
Por meia garrafa
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$300
$200
$100

$300
$200
$100

$075
$050
$025

$OGO
$040
$020

1$500
1$000
$500

$075
$050
$025

$150
$100
$050
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De mais de 24°:
Por litro. .
Por garrafa. o

Por meia garrafa.
Champagne e outros vinhos espumosos:

Por litro. .
Por garrafa. • .
Por meia garrafa .

§ 3° - Phosphoros :

Por cada caixinha de phosphoros de qualquer especie,
contendo até 60 palitos •

Qualquer fraccão a mais contida na mesma caixinha
sobre esta quantidade .

§ 4'-8al:

Chlorureto de sadio em bruto, por kilogramma
Idem refinado ou purificado, por 250 gzammas ou frac

ção •
§ 5° - Calçado:

Botas compridas de montar, paI' . • • .. • • ..
Botinas, cothurnos e borzeguins de couro, peUe, ou

tecido de algodão, lã ou linho, até O,22m de com
primento, par .. . . ..

Idem, idem, de mais de O,22m • par. . • • . • •
Idem, de tecido de seda ou de qualquer tecido com

mescla de seda, até O.22m, par. •• , . . .
idem, idem, de mais de O,22m, par. . . . . • .
Sapatos de couro, pelle ou tecido de algodão.Iã ou linho,

até O,22m, par. . . . • .
Idem, idem, de mais de O,22m, par. • .. . • • •
Idem, de qualquer tecido de seda ou simplesmente

com mescla de seda, par. . • • • • .. ..
Chinelas e sandalias commulls,par. . . . , .
Idem, idem, de seda ou velludo, bordadas ou não. par .
Sapatos, galochas, botas e cotnumos de borracha, até

O,22m, par • . . • . • •
Idem, idem, de mais de O,22m, par .

§ 6° - Perfumarias:
Perfumar-tas cujo preço não exceda de 5$ a duzia, cada

objecto • . . . . • • . . .. • .
Idem de mais de 5$ até 10$ a duzia, cada objecto
Idem de mais de 10$ até 15$ a duzia, cada objeeto
Idem de mais de 15$ até 20$ a duzíu, cada objecto
Idem de mais de 20$ até 25$ a duzía, cada objecto
Idem de mais de 25$ até 60$ a duzia, cada objecto
Idem de mais de 60$ até 120$ a duzia, cada objecto •
Idem, cujo valor exceda de 120$a duzia, cada objecto

$300
$200
$100

$300
$200
$100

$020

$020

$02D

$025

1$000

$200
$400

$400
$700

$100
$200

$300
$050
$300

$050
$100

$020
$040
$060
$080
$100
$200
$500

1$000
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§ 7° - Especialidades pharmaceuticae :
Especialidades pharmaceutícas cujo preço não exceda de

5g; a duala, cada. objeeto , • • • • • • . •
Idem ae mais de 5$ até 10$a duzia, cada objecto.
Idem de maís de 10$ até 15$a duzia, cada .objecto .
Idem de mais de 15$até 20$ a duzia, cada objecto .
Idem de mais de 20$ até 25$ a duzia, cada objecto .
Idem de mais de 25$ até 60$ a duzía, cada objeclo .
Idem de mais de 60$ até 120$ a duzia, cada objecto •
Idem cujo valor exceda de 120$ a duzía, cada objecto

§ 80- Conservas :
Por 250 grammas ou fracção, peso bruto.

§ 9° - Vinagre:
Por litro.
Por garrafa. .
Por meia garrafa . " • • • . • • .
Por kilogramma de ácido acetíco ou fracção •

§ 10 --'- Vela"
Por pacote. cartucho ou caixinha de velas, pesando li

quido 250 grammas ou fracção ; . . • • • •

§ 11 - Cartas de jogar:

Por baralho. .

§ 12 - Chapeos:
Ch~péos para solou chuva:

a) Com cobertura de lã, linho ou -algodão, • • • •
b) Com cobertura de seda pura ou com mescla. de qual

quer materia. . . • • • • • . • . . .
c) Com cobertura de qualquer tecido, enfeitado com

renda. franja ou bordados. • • . • • • .
d) Com cobertura. de qualquer tecido, enfeitados Ou não,

com cabo de ouro ou prata, ou com lavores destes
metaes . •

Ohapéos para. eabeça :

Para homens e meninos:
a) Chapéos de crina ou de palha de arroz, trigo e seme-

lhantes. • • • • • . . • • •
b) Idem de feltro, .de castor, lebre e semelhantes : :
cJ Idem de palha do Chile, Perú, Manilha e semelhan

tes, .até O preço de 10$000. • • • • , . .
d) Idem Idem, de preço acima de 10$000. .• • •
e) Idem de pelIo de seda, de qualquer qualidade, de mola

e cíaques
tJ Idem de lã
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$020
$040
$060
$080
$100
$200
$500

1$000

$025

$030
$020
$Q1O
$500

$025

$500

$500

1$000

1$500

2$000

$300
$500

$200
2.$000

2$000
$200
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$200
$500

1$000
2$000

Para senhoras e meninas:
a) Chapéos cujo preço não exceda de 5$000 $200
b) Idem de mais de 5$ atê 20$000 • • • $500
c) Idem de mais de 20$até 50$000. • • • • • • 1$0ú0
d) Idem cujo preço exceda de 50$000. • • . • • 2$000

Estão isentos do imposto os chapéos nacíonaes de palha 01'
dinaria, sem carneira ou forro, cujo preço não exceda de 2$000.

§ 13 - Bengalas:
a) Bengalas cujo preço não exceda de 5$000.
b) Idem de mais de 5$ até 10$000. • • •
c) Idem de mais de 10$até 50$000 •
d) Idem cujo preço exceda de 50$000

§ 14 - Tecidos:
a) Tecidos de algodão, crús, cada metro • • $010
b) Idem, idem, brancos e tintos, cada metro. $020
c) Idem, idem, estampados, cada metro. • • •• $030
d) Idem, constantesda leltra d do art. I', § 14, cada

metro • • . • • • . . • • • • •. $100
e) Idem, constantes da lettra e do art. lo § 14, cada

metro. • . • • • . • . .• .•• $200n Idem, constantes da lettra f do art. 1', § 14, cada
metro . • • • . . • • . • . • .. $300

g) Idem, constantes da lettra g do art. I', § 14, cada
metro $O';W

§ 15. Os retalhos de tecidos de algodão, crús, brancos,
tintos e estampados, quando não excederem de lm,50 pagarão o
imposto na proporção de 200 grammas ou fraeção por um
metro.

§ 16. AS estamparias e fabricas que adquirirem tecidos
crús para estampar pagarão somente a díffereaça entre a taxa
que já. houver sido paga pelos mesmos e a de que trata a lettra
c do § 14.

CAPITULO III

DO REGISTRO

Art. 3.° Os índustriaes, negociantes e mercadores ambu
lantes das mercadorias a que se refere o art. lo deverão
registrar annualmente, até 31 de março, nas estações fiscaes
competentes, não só os estabelecimentos que tiverem, como os
individuas que empregarem na venda ambulante.

§ Lo Não são considerados mercadores ambulantes os
caixeiros viajantes, os empregados das casas commercíaes ou
fabricas e outras pessoas que conduzirem amostras de merca
dorias, encarregados de vender prcductos sujeitos a imposto de
consumo fóra. -do estabelecimento, desde que as vendas sejam
feitas por conta.das casas a que pertencerem.
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§ 2.0 As amostras. com excepção das dos tecidos, sal
comIDum ou grosso e peixe, a granel, de procedencía estran-
geira, serão saUadas. .

§ 3. o Aos índustriaes e commercíantes por grosso de phos
phoros, sal, porfumarias, especialidades phar.maceutIcas, cal
çrl.do, conservas, vinagre, velas, cartas de Joga~, cbapé?s.o
bengalas serão fornecidos gratuitamente os registros, SI Já
estiverem registrados para o fabrico ou commercio de genero
sujeito a imposto de consumo e tiverem pago a maior-taxa.

Esta disposição se applíca igualmente aos retalhistas que
houverem pago tres patentes de registro.

Serão também fornecidos gratuitamente os registros dos
depositas que estiverem situados ~entr~ da círoumscripçâo f1.scaI
das fabricas, desde que neHes nao seja feIta venda a retalho.

Art. 4.° As salinas em que a evaporação ao sol e ao vento
fôr o unico processo industrial, f1.cam sujeitas ao registro, inde
pendente do pagamento da respectiva taxa.

Art. 5.° A venda ambulante fica. obrigada a tantos registros
quantas forem as pessoas empregadas nessecommercio e o
titulo, expedido para semelhante fim, só será válido dentro da
círcumserípção físcal para a qual tiver sido concedido.

Art. 6.° Os tndustríaes e commerciantes, que se estabele
cerem depois do 31 de março, deverão obter o registro no prazo
de oito dias, a contar daquelle em o..ue tiverem aberto o estabele
cimento, pagando a. taxa integral, qualquer que seja a época
em que iniciarem o negocio.

Art. 7. 0 O contribuinte, registrado, quo, no correr do anno,
alterar as condições do estabelecimento. de modo a tornal-o
sujeito a uma taxa maior de registro, fica obrigado ao paga
mcntofidêl dífferença, dentro do prazo de quinze dias, a partir
daque cem que fôr intimado para tazel-o.

Paragrapho unico. A' disposição deste artigo ficam igual
mente obrigados, a todo tempo em que se verificar, os indus
tríaos e commerciantes que houverem pago menor taxa do
registro do que a devida por seus estabelecímentos.

Art. 8.° Osindustriaese negociantes de productos sujeitos
aos impostos de consumo, que forem devedores de multas,
não poderão obter. renovar ou transferir o registro, sem
prévio pagamento ou deposito da respectiva ímportancía.

Art. 9.°As transferencias de regiatrodeverão ser requeridas
d?ntro. de sessenta dias, a captar do da aequísíção do estabele
CImento, sob pena de ficar sem effeito a respectiva patente.

Art. 10. A patente do regtstro ficará ta.mbem sem effeito :
a) quando a mudança de local e a alteração de firma. não

rorem communíeadas á est::ção fiscal, no prazo de quinze dias
para a competente averbação ;

b) quando não tiver sido pedida em nome do proprietario
do estabelecimento.

Art. ~1. O registre para o commercio por grosso só poderá
ser concedido aos Importadores e aos atacadistas.
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50$000
30$000

20$000
50$000

200$000

100$000

30$000

20$000
20$000

Paragrapho unico, A categoria do eommereio, neste caso,
será regulada por outros impostos federaes, estadoaes ou mu
nícípaes,

Art. 1-2. Aos mercadores ambulantes, que deixarem de ex
híbir o' registro, se fará, apprehensão das mercadorias sujeitas
aos impostos de consumo; ainda que selladas, as quaes só
lhes serão restituídas mediante a apresentação da respectiva.
patente.

Art. 13. Para pagamento do registro, na vígencia deste
regulamento, os interessados apresentarão á estação fiscal
competente uma guia, organizada de accordo com o modelo A,
recebendo 'a,patente extrahída do livro...talão, modelo B, pela
qual serão cobrados os seguintes emolumentos:

a ).Fabricas. • • • . • • • • • • . • •
b) Depositas de fabricas e casas commerciaes por

grosso.
c) Casas commereíaes retalhistas, exclusivamente do

producto tributado;
De primeira, classe.
As demais. • • • • . • . . • • • .

d) Casas commerciaes retalhistas com outros ramos
de negocio, além do producto tríbutado.excepto
charutarias . . . . . 9 • • • • • •

e) Casas commercíaes retalhistas de mais de um
producto tribntado, por patente, até tres. • .

f) Mercador ambulante, por conta própria ou alheia
9 ) Pequenos fabricantes, trabalhando só ou com um
r numero de operarias que nãõ exceda .a seis.
De mais de seis a doze.

Paragrapho uníce. Fica isento da taxa de registro o pe
queno fabricante que não estiver sujeito ao imposto de indus
trías e profissões.

CAPITULO IV

ESTAMPILHAS

Art. 14. A cobrança dos impostos de consumo será .feita por
meio de estampilhas, cujo forma.to, côr e desenho serão deter
minados pelo Ministro da Fazenda, sendo seus valores corres
pondentes as taxas existentes ou a outras que vierem à ser
creadas.

Art. 15. O deposito das estampilhas será na Casa da Moeda
ou-na repartição que o Ministro da Fazenda designar.

Paragrapho untco. O estabelecimento, incumbido do preparo
ou deposito das estampilhas, torã um livro de registro, do qual
deverá constar espeoiâcadamente todo o movimento de entrada
e eahida das mesmas estampilhas, conforme as ordens em
vigor.
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Art. 16. As repartições encarregadas das vendas das cs~
tampílbas dos impostos de consumo requisitarão o fornecimento
necessario do modo seguinte: ..'

A Alfandega de R.io de Janeiro, Reeebedoria da Capital
Federal e Delegacias Fiscaes, directamente á Casa da Moeda
ou á repartição autorizada pelo Ministro da Fazenda. .

As reparticõas üseaes do Estado do Rio de Janeiro, â Díre
ctcría das Rendas Publicas.

As estações fiscaes dos outros Esti1dos -ás respoctivas De
Iegacías Fiscaes, excepto as Mesas de Rendas alfandegadas, como
as de Antonina, S. Francisco, Macahé e Porto Mur~inho,·que
farão as requisições ás Alfandegas a que estão subordinadas.

Art. 17. As estampilhas dos impostos de consumo serão
vendidas:

a) Na Capital Federal - pela Alfandega e Reeebedoria ;
b) No Estado do Rio de Janeiro - para. o munloipic de

Nitheroy, pela. Recebedoria da Capital Federal; em Macabé,
pela respectiva, Mesa de Rendas; nós demais municípios; pelas
estações üscacs ;

c) Nos outros Estados - pelas Alfundegas, Mesa. de Rendas
e estações üscaes, nas respectivas clreumser-lpcões.

Art. 18. A compra de estampilhas será feita Da estação
fiscal competente, mediante pedido íormulado de accordo com o
modelo. sob a lettra C, e em importancia nunca inferior a 10$000.

Paragrupho untco. Exceptuam-se as estampilhas para os
productos de procadencia estrangeira, que deverão SOl' com
pradas por meio de guia, organizada de accordo com o despacho
e vísada pelo empregado competente, du repartição aduaneira,
bem como as quo se tomarem necessarías para a sellagem das
meecadorías vendidas em hasta publica, havidas em inventarias
e fallencias ou apprehendidas por falta ou ínsufüelenciu de
sellos, as quaes serão adquír-ídas oro qualquer quantidade.

Art. 19. As estampilhas serão vendidas:
a) Para 05 productos importados:
L Aos importadores ou seus representantes, devidamente

habilitados, á vista da. guia de que trata o art. 18, paragrapho
único, e na medida, exacta da quantidade e qualidade dos pro
duetos que houverem de despachar, Oque será verificado pelas
respectivas repartições aduaneiras;

II. Aos nogocíantes. leiloeiros ou partículares, para a sel
lagem de mercadorias apprehendtrlas, vendidas em hasta
publica ou havidas em íuventarios ou falleneías,

b) Para os produetos fabricados no paiz:
f. Aos fabricantes. mediante o pedido a que se refere

o art. 18.
~ste pedido será feito em duas vias, uma. das quaes ficará

archívada na repartição fiscal, devendo a outra, depois de
car-Imbada ou rubricada por quem vender as estampilhas. ser
entregue ao fabricante, afim de apresental-a ac asente fiscal
-quaudo este a exigir. o

Exeoufivo - 1Mü 1i
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n. Aos negociantes, leiloeiros ou particulares, nos mesmos
easos.ôo n. II da Iettra a deste artigo.

§ 1.0 Para os fins do n. I da jettra b deste artigo, são
equiparados aos fabricantes 08 negociantes por grosso de fumo
desfiado, picado ou migado.

§ 2.° A nenhum fabrícante, commercíants, leiloeiro ou par
ticular se vendera estamI?ilhas. de taxa que não corresponda
{L do producto que lhe caiba estampllhar .

Art. 20. Aos importadores não serão vendidas estampílhas
appllcaveís a productos nacíonaes , nem aos fabricantes destes
e negociantes não importadores, estampilhas applicaveís a
produetos estrangeiros, salvo o caso previsto no urt. 19, lettras
a e b, n.n.

Art. 21. E' prohíbidc -aos índustríacs. negociantes e leilo
eiros revenderem ou cederem, por qualquer tórma, as es
tampilhas que adquirirem para o estampílbamento de suas
mercadorias, salvo quando se trata!' da venda ou transferencia
do respectivo estabelecimento.

CAPITULO V

ESTAMPILI:IAMENTO

Art. 22. Todos os productce sujeitos a imposto de consumo
serão sellados um a um, salvo as excepcões previstas neste regu
lamento.

Art. -23. O estampilbemento dOE productos fabricados no
paiz, de que trata o art. lo, compete aos industriaes, antes de
lhes darem sahida das fabricas, salvo os casos especítícados
neste regulamento.

§ 1.° Esta disposição comprehende os productos fabricados
em estabelecimentos publicas íedel'aes, estedoaes e muníctpaes,
para fornecimento ao comruercto ou a particulares, assim como
os de qualquer estabelecimento profissional, collogto, etc., que
não gosarem de isenção determinada. por lei.

§ 2. o Nus fabricas em que houver secção de vendas a varejo
dos respectivos productos. estes deverão. estar scllados , uma vez
que se achem na referida secção.

§3.o Os pequenos íabrícantcs S&O obrigados ,1 sellagem
immediata da mercadoria de seu fabrico.

Art. 24. O estampilhamento dos prcductos a que se refere o
art. lo, quando importados de paiz estrangeiro, compete:

1. o Ao empregado da estação aduaneira que der sahida á
mercadoria importada por particular. O estampilhamento, neste
caso, se fara cnglobadauientc :

2.Q -Ao importador, quando o comprador não fór negociante.
podendo também, neste caso, o estampilhemento ser feito englo
bada.mente ;

3. {I Ao negociante retalhísta que adquirir a mercadoria para
seu commercio;
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4.\'> Aonegociante ambulante, antes de expor o productc á
venda;

5. o Aos fabricantes ou necoociantes,no acto de receberem as
mercadorias que, por falta o; insufficiencia de sello, lhes hou
verem sido apprehendidas ;

6. O) Aonegociante, que adquirir" de inventario ou de massa
fallída, productoe não estampilhados ; . .

7.0 Ao leiloeiro. que vender, em hasta publica, mcrcadorías
ainda não estampilhadas.

§ 1.0 Os importadores são obrigados a entregar aos commer
cíantes que lhes comprarem mercadorias importadas, as estam
pilhas ~orrespondentes á quantidade e qualidade das que ven
derem.

§ 2.0 Para. os etreitos deste artigo os negociantes por grosso
são equiparados aos importadores.

Art. 25. Consideram-se não estampilha.dos o producto na
cional a flue forem applicadas estampilhas .destinadas a. merca
dorias eS,tra.ngeiras e os productos estrangeiros aos quaes forem
applícadas estampilhas destinadas a, mercadorias nacíonaes.

Art. 26. Para completar a tmportancía da taxa legal podo
rão ser colladas estampilhas de valores diversos, comtanto que
o seja.m seguidamente e [amaís sobrepostas, sob pena ao s~ se
considerar satisfeito o valor da que estiver collccada em uttímo
legar.

Art. 'k7. Consíderatn-se inutilizadas e sem eifeito legal as
estampilhas fragmentadas ou colladas de tal modo que possam
ser transferidas, sem o menor esforço, de um para outro obie
eto, ou as quo apresentarem indicias de já. terem servido.

r/s..rt. 28; A applieação das estampilhas se fi.\rá pelo modo
seguínte :

a) nas mercadorias acondicionadas em pipas, bordalezas,
quar-tolas, barris, tinas e semelhantes - acima da torneira;
nos barris de chopps - do accordo com o art. 84:

b) nos garrafões, garrafas, botijas, botijões, trascos, vidros
e outros semelhantes - na boccn. de modo que parte da estam
pilha fique no gargalo e parte na rolha ou oapsula : nos sypbões
de agua gaaosa e semelhantes, de maneira que a estampilha se
rompa ao calcar na alça cujo movimento expelle o liquido;

c) nas caixas, latas, caixinhas, bocetas, potes, cestas e se
melhantes - de maneira que parte da estampilha fique ccllada
á. orla da tampa e parte no corpo, da vasilha j

d) nos sacoos, pacotes e envoltorios de papel. panno, palha. e
outros-no fecho, na costura ou logar por onde se os deva abrtr :

e) nos maços de cigarros - perpendicularmente á faixa ou
rotulo que os unir, de modo que os extremos do maço sejam
apanhados pela estampilha j nas carteli-ínhas - na extremidade
das duas abas, de modo a servir de fecho ás mesmas; nos cha
rutos, sendo nacionaes - cada um de por si. em fôrma de annel,
e si forem estrangeiros - nas caixas. de accordo com a lettra c
deste artigo, e nos accessoríos de papel e palha - de modo a. se
dilacerar a estampilha logo que se comece Do usar delles ;
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n no calçado ..... na sola, pelo lado exterior;
g) nos ch.ipéos de solou de chuva e nas bengalas - nu,

extremidade do cabo, perto da ponteira, de modo que fique
visível o valor do sollo ; nos ohapéos de cabeça ~ na carneira
ou na copa. pelo lado interno ou no fôr'ro, e nos 'caepéos de
mola, caapéos de senhora e claques - collauos ou cosidos no
forro.

§ 1. o Os tecidos, .o sal bruto e o peixe, a granel, estrangeiro,
pagarão o imposto pelo modo indicado nos arts. 86.87,88 e 93.

§ 2. o Os sabões perfumados ou de especialidades pharma
ceutícas, em barras, paus ou fôrmas, deverão ser expostos a
venda, pelo menos, em folhas ou fitas de papel, de modo que
sobre esses envoltcuíos se possam applícar as estampilhas com
aduereocía perfeita.

§ 3.o As cartas de jogar. os phosphoros, os cigarros e as velas
só poderão ser expostos á venda em envoltorios, qualquer que
s-ejaa especie destes.

Art. 29. Sempre que a inutilisação das estampilhas não se
üzer pelo processo de abertura ou uso do objecfo, deverá ser
feita por meio de traço forte de tinta ou lapís-tinta :

a) pelo empregado da estação aduaneira que der sahida ao
proôucto importado p01' particular;

b) pelo importador e pelo fabricante, quando venderem, a
varejo, em seu estabelecimento commeroial ou fabril os pro
duetos importados ou de seu fabr-ico, ou quando os vender, em
qualquer quantidade, à hotéis B casas de pasto;
. c) pelo negociante retalhista e pelo mercador ambulante,

DO aoto de revenderem a mercadoria adquirida;
di pelos empregados das estações fiscaas, quando restituircm

mercadorias apprehendidas a particulares;
e) pelo leiloeiro que vender a particulat-, em hasta publica,

productos sujeitos ao imposto.
Paragruphc unico , Não serão reputadas inutilizadas. as es~

tarnpilhas simplesmente picotadas.

CAP1TULO VI

DIm:cç:A.o E FISC ..!\.LIZAÇÃO

Art. 30. A dlreccão do serviço dos impostos de consumo e
sua ínspecção incumbem, em geral, á Directoria das Rendas
Publicas. ...

Al't. ::H. A üscauzacão do imposto compete:
1.0 No Distrlcto Federal, á. Recebedorta e á Alfandega da

Capital,
2. o No Estado do Rio de Janeiro: em Nitheroy, á mesma

Reeebedoria ; nos outros municípios do mesmo Estado, ás
respectivas estações físcacs, sob a ímmedíata direcção de. Díre
ctorta das Rendas.

3. 0 Nos outros Estados, bem assim nos terrítoríosíncor
porarlos á. União- ás Delegacias Fiscaes em todo o Estado e ás
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Alfandegas, Mesas de Rendas e Estações Fiseaes, cada uma em
sua respectiva eírcumscrípção.

Art. 32. A fiscalização do imposto será exercida. :
a) na Recebedor-ia e Alfandega da Capital Federal e nas

Delegacias Eíscaes, Alfandegas, Mesas de Rendas e Oollectorías
nos Estados;

b) nos trapiches. entrepostos•.estações de estradas _de ferr.o
ou de rodagem, das ferro-carris, das linhas de navegaçao mari
ttmc ou fluvial, ou de quaesquer outras empresas do transporte;

c) nos estabelecimentos fabris e 'cas.as commcrcíaes, onde
se fabricarem, venderem ou forem depoaitados productos sujei
tos ao imposto;

â) nos vehiculcs que os transportarem.
Art. 33. A fiscalização será feita, não só pelos-chefes das:

repartições mencionadas no art. 31, como, especialmente, por
agentes físcaes, cujo numero será o da tabellajunta, sob n. 1,
podendo o quadro do pessoal ser alterado, segundo as exisenclaa
do serviço, desde que o credito consignado no orçamento com
porte a dospeza.

Art. 34. Os.agentes físcaes são de livre nomeação do Mi~
nístro da Fazenda e aquelle que, por desídia ou improbidade,
se tomar conutvente nas ínfracções deste regulamento, será
demittido a bem do serviço publico e ficará íncompatíbíüsado
para o exercicic de qualquer- cargo federaL

Art. 35. Para os fins da fiscalização, observar-ae-ha a divi
são territorial constante da tabella annexa, sob n, 1, a qual
poq,erá ser alterada. pelo Ministr-o da Fazenda, sob proposta dos
chefes das repartições üscaes,

Art. 36. 0.'3 Estados e os territorios incorporados á. União
formarão sete districtos de inspecção, cada um dos quaes ficará
a cargo de um agente com a denominação de Inspectur fiscal,
conforme a taballa appensa, sob n. l.

Art. 37. Os íuspectores serão escolhidos, dentre os agentes
flscaes, pelo Ministro da Fazenda, sob proposta da Directoria
das Rendas Publicas e serão revezados, de seis em seis mezes,
ou em menor tempo, ao cri teria da autoridade superior.

Art. 38. 'I'erminadu a commissão voltará o agente fiscal
«, reassumir o seu logac, dentro do prazo que lhe fôr marcado,
e apresentará relatório de seus trabalhos, propondo as medidas
que devam ser tomadas, em bem da regularidade do serviço.

AI't.39. Os agentes flscaea, no exercício do cargo de ínspe.
ctor, corresponder-se-hão dírectamente com a Directoria das
I,tendas do, Thesouro, seíentíficundo-a das irregularidades 0
f,~ltas encol?trad?,s no serviço da fiscalização, afim de que ella
ue -as providencias que estiverem a seu alcance e solicite do
Ministro da Fazenda as que escaparem a sua alçada.

Art. 40. Os ínspectores poderão:
a) requisitar exame nos Livros e mais documentos das re

partições, comprchendtdas no dístricto de sua Inspeoção, e todos <

os esclarecimentos necessartos ao desempenho de sua missão j
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b) propor ao chefe da repartição, em casos graves, a sus
pensão ímmedtata do agente fiscal que encontrar em falta, re
correndo â mrectcria das Rendas do Tuesouro, si não fôr atten
dido ;

c) lavrar o auto das infracções que verificar e exercer toda
o qualquer attribuição inherente ao cargo de agente fiscal,
afim de acautelar e garantir os interesses flscaes, remettendc
ao chefe da repartição local competente, para os devidos e.:ffei~
tos, os autos que houver lavrado.

Art. 41. Cada secção das em que se acham ou forem díví
didas as clrcumscripções físcaes sera provida de um agente, ao
qual incumbe:

1.0 Velar pela completa execução deste regulamento, ví
sitand o com frequencia os estabelecimentos commerciaes e
fabris, sujeitos aos impostos de consumo, e examinando suas
depen deneias, bem assim os armarias, caixas ou moveis neHes
existe ntes.

2. o Apprehender as mercadorias encontradas em contra..
venção, lavrando o competente auto e fazendo-o acompanhar
de um specímen de cada producto. para prova material da
ínfracção.

3.° Visar as patentes de registro, as guias de compra de
sellos em poder dos fabricantes, os talões das fabr-icas de te
cidos e outros especificados neste regulamento.

4.° Examinar- a escrípta especial das fabricas e estabeleci
mentos commercíacs por atacado, eancellaudo-a, quando apre
sentar emendas, rasuras ou borrões.

r Si houver motivo para suspeitar da veracidade da escrípta
especía I, o agente fiscal recorrerá â escripta geral do esta
belecimento e, si esta lhe fór recusada, levará o facto ao co
nhecímeu to do chefe da estação fiscal, para que este requisite
do juizo competente a exhíbíção da mesma escrípta.

5,0 Solicitar, quando necessario, no desempenho de suas
'funcçôes, o auxilio das autoridades Iocaes e da força publica.

6. O) Desempenhar qualquer diligencia ou cornmissão que
lhe fôr ordenada, no limite de suas attrfhuíeõcs, e fiscalizar:

a) O imposto do sello do papel;
b) o de transporte;
c) o de bilhetes de loteria;
d) e qualquer outro que, de futuro, se vier a. crear ,
7. o Observar o regulamento das marcas de fabricas e de

commer cio, expedido com o decreto n. 5424, de 10 de janeiro
de 1905.

8. o Apresentar, até ao dia 15 de cada mez, um mappa do mo
vimen to das fabricas, no mez antecedente, e, annualmente, até
ao dia 30 de janeiro, um relataria dos trabalhos. do anno ante
rior, n o qual indicará as providencias que devam ser tomadas, no
sentido de acautelar os interesses físcaes e melhorar o serviço
de âscaüzacão.
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Art. 42. Os agentes físcaes se farão conhecer :ror seu
titulo de nomeação, acompanhado de declaração escrípta do
chefe da. repartição competente, renovada semestralmente, de
se acharem em pleno exercício das respectivas funcções.

Art. 43. Os agentes- fiscaes, dos impostos de con~u_mo

são immediatamente subordinados aos chefes das repartrçoes
arrecadadoras e passíveis, no exercício do suas fnnccões, das
penas disciplinares a que estão sujeitos os empregados do Fa
zenda.

Art. 44. Os agentes âscacs em serviço nas respectivas
secções ou em eommíssão especial, teem direito a transporte nas
estradas de ferro e por vi-a fluvial ou mar-ltlma, dado pelo
Governo.

Art. 45. Os agentes 11SC110S poderão penetrar nas fabricas
B nas casas cornmerciaes sujeitas ao imposto, afim de exercer a
fiscalização, a qualquer hora do dia Ou da noite. desde que taes
estabelecimentos se achem íuncctonaudo .

Paragrapho uníco, Não se comprehendem na disposição
deste artigo as casas particulares, cujos moradores, membros
de uma mesma farnllia, se dediquem a alguma das índustrías,
do que trata o presente regulamento.

Art. 46. Havendo prova de que em casas particulares,
habitadas ou não, e em edíflcios occupedos por emprezas ou
instituições de qualquer natureza, se occultam mercadorias
sujeitas a imposto, retiradas de estabelecimentos fabris ou
commercíaes, sem terem pago as respectivas taxas, os agentes
âscaes intimarão o morador, director, gerente ou encarregado
para "entregar a mercadoi-ía em contravenção, lavrando o com
petente auto, para os devtdos eüeitoe.

Parngrapho unico. No caso de recusa. 03 referidos agentes
levarão ímmerítatamente o facto ao conhecimento da autoridade
fiscal do Jogarç afím de que promova a apprehensão judicial e
tome todas as cautelas, de maneíva a impedir a retirada clan
destina das mesmas mercadorías.

Art. 47. No caso de suspeita de não estarem devidamente
estampllhadas as mercadorias, que se acharem, para expedição,
nas estações das estradas de ferro, ferro-carris, linhas de nave
gação marítima e fluvial, os agentes nsoaes não embaraçarão o
transpo!:te dos respectivos volumes, mas tomarão as seguintes
precauçoes, afim de garantir o bomextto da diligencía a que se
houver de proceder:

. 1.° Marcarão os volumes de maneira que não possam ser
VIOlados sem deixar vestigios.

2. ~ Afflxa~ão nos mes~os volumes nota declaratoria. para
que seJa!D retidos na estaçao do destino, até que o agente fiscal
da Iocalidads ou o collector se apresente para abril-os, o que
deverá ser feito com a assistencia do consígnatano. ou em
presença do duas testemunhas, si este se recusar a com
parecer.
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§ 1.° Dessa. nota dará o agente fiscal conhecimento ao
chefe da estação expedidora B' ao guarda ouconductor da.
mercadoria.

§ 2.° Os directores, administradores, gerentes e mais em
pregados dessas linhas de transporte facultarão aos funccio
naríos da fiscalização todas as informações que elles requisi
tarem e prestarão todo o seu concurso para facllitac-Ihesa
uecessaría íuspecção ,

§ 3. o Quando a administração das referidas linhas de
transporte o exigirem para sua resalva, o agente fiscal lavrará e
assignará termo, declarando a diligeneia que houver effectuado.

§ 4.° No -casode não estar o producto devidamente estam
pilhado, o agente fiscal do ponto do destino da mercadoria
lavrará contra o remettente auto de iufraeoão, nos termos deste
regulamento, e apprehenderá o mesmo producto ,

§ 5.° Os volumes em descarga, no caso de suspeita, ficarão
tambem retidos na estação até que sejam abertos, conforme o
disposto no n. 2 deste artigo.

§ 6.° A quota que pertenceraos agentes âscaes pelas appre
hensões, a que, nestes casos, procederem, será dividida igual""
mente, sendo metade para o agente físcal da. estação de origem
e metade para o da estação do destino, onde tiver sido feita. a
verificação.

Art. 48. Todas as repartições publicas federaes e autorí
dades da União e do Dístrieto Federal prestarão seu concurso ao
serviço fiscal, quando lhes fôr solicitado.

Art. 49. As meroadoclas apprehendidas serão conduzidas
pará a estação flseal do lagar.

§ l .» Si, por qualquer motivo, não fôr possível effectuar a
remoção, o apprehensor incumbirá da' guarda e deposito das
mesmas mercadorias pessoa ídonea ou o.proprio infractor, me
diante termo de deposito (modelo D) que será assignado pelo
depositaria e pelo apprehensor e acompanhará o auto de
íntracção .

§ 2.° Não havendo pessoa que queira Se encarregar do de
posito, o apprehensor tomará as medidas que as círeumstanoías
proporcionarem, no sentido de acautelar os interesses do fisco e
de evitar extravio ou damno das mercadorias, mencionando
todos estes factos no auto que lavrar.

Art. 50. Os agentes físeaes serão auxiliados na fiscalização
da fabrica ou fabricas existentes em uma secção pelos das outras
secções, em que estíver dividida a círcumscr-ípcão e nas quaes
não existam estabelecimentos fabris ou existam em numero
inferior.

Art. 51. ALém dosagentes físcaes 'incumbidos da fiscalização
do consumo, haverá agentes' físcaes especiaes da produeção e da
descarga. do sal, cujo numero éflxado na tabella junta, n , I,
que poderá; ser alterada, conforme 'as, exigencias do serviço.

Art. 52. Na faltaou impedimento do fiscal- especial do sal, a
fiscalização será exercida pelo agente físeal do consumo da
secção que abranger a salina e seus depositas.
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Art. 53. Os que desacatarem, por qualquer maneira, os em
pregados incumbidos da fiscalização e no exercido de ,Sl~as tune
ções, e os que impedirem. por qualquer meio, a effectlvldade do
serviço fiscal, serão punidos na fórma do Codigo Criminal, para
o que o empregado o:ffendido lavrara um auto, acompanhado do
1'01 das testemunhas, o qual será remettido pelo chefe da repar
tição ao procurador da República (modelo N).

Dada qualquer das hypotheses, acima mencionadas, o empre
gado poderá prender o offensor ou ínn-ector- e solicitar, ,para
esse fim. auxilio da. força publica ou das autoridades paliemos.

Art. 54. Os ludustríues, os importadores e uegccíactes por
grosso das mercnoortea sujeitas aos impostos de co.nsumo são
obrigados a dar ao comprador, quando este fôr negnciantec uma
nota dos prcductos vendidos com a declaração de estarem sella
dos ou do nUIUerO e valor das estampilhas entregues.

Paragrapho unico . Esta nota, si fôr apresentada. ao agente
fiscal, no acto de ser lavrado o auto de íntt'accâc, será rubricada
por este o pelo negociante que [t. exhiblr e acompanhará o mesmo
auto, como matéria de defesa. ; a que não fôr apresentada, nesta
ocoeelão, não será mais acceita.

Art. 55. Os industriaes das mercadorias sujeitas aos impos
tos de consumo, inclusive as pequenas officlnas, não isentas do
pagamento do registro, terão escripta especial em livros sella
dos, rubricados o authonticados nas respectivas estações âscaea
(modelos E a E 13) nus quaes registrarão o movimento diario do
consumo de, seus produetos e o movimento de entrada. e sahida
das estampilhas.

l\§ LO Estas livros serão escrípturados com asseio, clareza e
exaofldão, de rorma a não deixar duvidas em seus lauçamentos.

§ 2. 0 Até ao dia 6 de cada mez a escrtpta do mel! anterior
será. oncerruda..

§ 3. o Para os eííeítos desta artigo são equiparados aos fabri
cantes os negociantes por atacado de fumo desfiado picado ou
migado e os do sal bruto. '

Art. 56. Todos os tndustrtaes deverão marcar seus pro
duetos, com rotulo collado ou impresso, que devera. conter a
denominação da fabrica ou o nome do fabricante e o lozar onde
estiver situado o_estab~lecimento fabril, podendo ou n[o addí
cronar a expressao - índustrla, nacional.

Art. 57. Não é permittido as fabricas nacíonaes o uso de
rótulos esoriptos, no todo ou em parte, em ltngua estran
geira,

Art. 58. E' prohibida a importação de generos fabrica
dos n~ exterior, que trouxerem rotulas, no todo ou em parte,
em .lingua portuguesa, sem mencionar o paiz de prece
dencia ..

Art. ~9.. Não ae~ão admittidos a despacho nas Alfandegas
nem permlt.tlda a sabida das fabr-icas, de cigarros, phosphor-os,
velas e cartas .de Jogar que não estejam acondicionados em
car~as, maços ou carteiras, ou, pelo menos, tenham um envol
torio de qualq uer especíe i
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Art. 60. Os industríaes de qualquer dos productos tribu
tados e os negociantes. por grosso, de fumo desfiado, picado ou
migado e do sal. são obrigados a apresentar aos agentes flsoaes
os ü vros de que tratam os ar ts, 55 e 99. todas as vezes que os
mesmos agentes os exigirem.

Paragrapho uníco, Estes, como os demais negociantes e
mercadores ambulantes, são obrigados a exhibir as respectivas
patentes de registro.

Art. 61. Os importadores e negociantes por grosso de pro
duetos tributados, de proceâencía estrangeira; são obrigados a
sellar as mercadorías que espuzerem em seus estabelecimentos
como amostras.

Art. 62. Os importadores e negociantes por grosso das
mercadorías de que trata o art. l° deste regulamento são
obrigados a exhibfr <:lOS agentes físcaes, sempre que o exigirem,
as estampilhas pertencentes aos prcductos que tiverem em seus
estabelecimentos e, não o fazendo na occasíão. não serão acceitas
as estampilhas que exhíbírem pcsterforment.e.

Paragrapho unico . A disposição deste artigo comprehende
os varejistas que tiverem adquirido mercadorias para seu com
moreio e que ainda não as houverem estamptlnedo, de accordo
com o art. ]n, Iettra d.

Art. 63. As fabricas que se fecharem ou que suspenderem
a producção, ternporarla ou definitivamente, darão conheci
menta <10 facto á repartição competente.

A mesma communícação sara feita. pelos fabricantes que
recomeçarem os trabalhos.

-Art , 64. Quando a cobrança, do imposto se achar ligada á
clreumstancta do preço, o regulador para. a dita cobrança serã :

1.o Para os productcs nacíouaes, o preço de venda da fa
bríea, addlcíouaudo-se 10 o!o'

.2. 0 Para. os productos importados, o preço que houver sido
arbitrado nas Aííeudegas, por occasiâo do despacho, calculado ao
cambio do dia, addtcíonando-se-Ihe os direitos pagos naquellas
repartições e mais 10 % do total.

§ 1.° Para a execução do D. 1 deste artigo, os fabricantes
fornecerão ás ostações flscaes respectivas tabellas das marcas
e dos preços dos generos de sua producção ,

§ 2.° Para a cobrança do imposto, quando vanarem OS
preços, segundo a maior ou menor quantidade. em que é ven
dida a mercadoria, levar-se-há em conta o preço maxímo.

Art. 65. o comprador-de qualquer estabelecimento, sujeito
11 imposto de consumo, será responsavel pela divida do vendedor,
excepto:

a) si tiver adquirido o estabelecimento em hasta publica;
b) si o houver- de espolio ou massa íallfda,
§ 1. ° Nenhuma autoridade ou leiloeiro poderá tornar

effecríva a venda em hasta. publica de estabsíecímentos ou mer
cadorias sujeitos ao imposto de consumo, sem que tenham pre-



ãC!OS DO PODER EXECUTIVO 171

víamento obtido da repartição fiscal competente esclarecimentos
no sentido de serem ou não os donos de taes mercadorias ou
estabelecimentos devedores á Fazenda Nacional de taxas e de
multas que lhes tenham stdo impostas. . .

No caso de eaístencia do debito, a .ímportaucía deste sera
descontada do producto da arrematação e recolhida â r-epar
tição fiscal competente.

§ 2. Q No C<LSD da lettra b deste artigo, os juizes do ínven
tarío ou fallencía procederão do modo indicado no paragrapho
antecedente, não podendo julgar definitivamente ~ partíjha ou
falleneia, sem prévio recolhimento das ímportancías devidas,

CAPITULO VII

DOS VENCIMENTOS E ODTRA.S: VANTAGENS

Art. '66. Os agentes üscaes vencerão gratificação fixa e
porcentagem, deduzida da renda de todos os impostos de con
sumo, arrecadada, quer por meio de estampilhas, quer por guia
ou despacho, conforme a tabella junta, TI. 2.

Art. 67. A porcentagem será paga. da seguinte fórma:
a ) aos agentes físcaes da eírcumscrípção da Capital Fe

deral e Nítheroy, no Estado do Rio de Janeiro, dividin
do-se entre os mesmos agentes físcaes a importancía total da
porcentagem sobre a renda. dos ditos impostos, eífectivamente
arrecadada na circumscripção ;

b) aos agentes físcaes das circumscripções dos outros rnuní
cipios do Estado do Rio de Janeiro. dividindo-se igualmente
entre bs mesmos a írnportancía total da porcentagem. deduzida
da renda dos mencionados impostos, effectívamente arreca
dada nos ditos muntcípíos ;

c ) aos agentes fi8CMS de cada um dos outros Estados, divi
díndo-se por todos em partes íguaes a importancia total da por
centagem sobre a ronda dos impostos de consumo, effectívamente
arrecadada em todo o Estado.

Art. 68. Para os eüeítos das lettras a, b e c do artigo ante
cedente, a Alfandega e a Recebedoria da Capital Federal, a Mesa
de Rendas de Macabé e as Collectorias Federaes, no Estado do Rio,
remetferâo á Directoria. de Contabilidade do 'l'uesouro e ás Alfan
degas, Mesas de Rendas e Ooltector-ías, nos outros Estados en
yia.l'ão ás respectivas Delegacias Físcaes nota da renda' dos
Impostos de cons~lmo do mez anterior, tanto da produzida pela
venda de estampilhaa, como da que fôr arrecadada por meio de
guia ou despacho.

~r!. 69. Do computo para a deducção da porcentagem se
excluirão dous tereos da renda produzida pelo sal nacional, en
trado po~. VIa mantíma, os quaes serão levados ao calculo para
a. deducçao da porcentagem dos agentes fiscaes do Estado de onde
proceder o mesmo sal; bem como da dos administradores de
N~esas . de Rendas, collectores e respectivos escrivães das Esta
çoes Eiscaes do ponto de sahida.
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Art. 70. Conhecida a porcentagem que, em cada mez , deve
caber a cada um dos agentes físcaes, a Directoria de Contabili
dade e as Delegacias Fiscaes pagarão aos mesmos agentes a
gratificação e porcentagem a que tiverem direito ou delegarão
essa attribuição ás repartições que lhes forem subordinadas,
tendo om vista. a maior facilidade e presteza no pagamento.

Art. 71. Os agentes âscaes, colleetores, qcaesquer empre
gados, exceptuados os chefes das repartições, e os'particulares,
terão direito á metade da importancia effectivamente arrecadada
das multas que forem impostas em virtude da autos que lavra
rem, devendo, no caso de cobrança judicial ou por cobradores,
ser deduzida da dita metade a quota correspondente á des
peza effectnada com a mesma cobrança.

Art, 72. Os agentes âscaes, quando impedidos por moles
tia, terão direito sómeute á metade da g ratiticação, cabendo
a outra metade c a porcentagem ao substituto.

Art. 73. Aos agentes físcaes, quando em commíssão espe
cial de iospecção, 8:3 abonará. além dos vencimentos que lhes
competirem, uma diaria de 10$a 15$000.

CAPITULO VII!

DISPOSIÇÕES ESPECIAES

Fumo

Art. 74. O fumo desfiado, picado ou migado não poderá
saJ,lirdas f<~bl'icas, nem permanecer dentro das casas cornmer
cíaes ou em poder dos mercadores ambulantes, sínão acorro
dtcíonado em caixas. latas. saccos, pacotes e maços que con
tenham, pelo menos, vinte e cinco grammas, devidamente
seIlados.

Art. 75. O fumo desfiado, picado ou migado Só poderá
sahn- das fabricas e estabelecimentos de fumo por grosso.
desacompanhado de estampilhas:

I", quando vendido a fabricantes ou negociantes de fumo por
grosso, quer para o consumo local, quer para o de ctrcum
serípções ou praças que não sejam a séde do estabelecimento
vendedor;

2°, quando preparado por conta de fabricante ou negociante
de fumo por' grosso;

3°, quando vendido a. fabricantes de cigarros.
§ 1.° Nestes casos:
a) A venda. do fumo-terá logar mediante a exhibição da

patente de registro do comprador, visada pelo agente. flscal da
respectiva secção.

b) O fumo só poderá sahir acondicionado em volumes de
peso não inferior a dous küoa.

c) O fumo que sahir será escrípturado no livro auxiliar
(modelo F), especificando-se nelle o nome e residencia do fabrt-
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cante ou negociante por grosso, numero do registro e a
quantidade da fumo vendido ou beneficiado.

§ 2; o O fumo sahido nestas condiçõespara o consumo local
será acomuanhado de uma declaração assignada pelo vendedor
(modelo G), da qual deverão constar os mesmos dizeres da
Jettra - c - deste artigo.

§ 3. o Si o fumo se destinar ao consumo de praças ou
circumscripções que não estejam sujeitas á fiscalização da séde
do estabelecimento vendedor, ,',01â acompanhado de guia (mo
dela G), visada pelo agente fiscal respectivo, pelo chefe da
repartleão fiscal da localidade ort por quem este designar,

§ 4.0 Sem a. apresentação da guia de que treta. o para
grapho anterior, nenhuma reparução ãscal, ou estação de
companhias ou emprezas de transporte terrestre, fluvial ou
marttímc, seja do ponto de partida ou do de chegada, despa
chará, nem entregará a mercadoria, a qU';:1 ficará retida e será
definitivamente apprehendida e vendida em hasta publica, si no
prazo marcado não fôr exhtbida a guia.

Art. 76. Os industriaes e negociantes, comprehendtdos
nos ns. 1 a 3 do artigo antecedente, são obrigados a conservar
em seu poder as declarações de que se occupa o § 2v do mesmo
artigo, para apresental-as aos agentes üscaes, sempre que forem
exigidas.

Art. 77. O fumo que fôr encontrado em divergencia com
a declaração ou guia a que se referem os §§ 2,11 e 30 do art. 75,
será apprehendido e vendido em hasta publica.

Art. 78. O fumo desfiado, picado ou migado, vendido a
negociante para rcvendet-c a retalho, só poderá sahir das fa
bricas eu estabelecimentos de fumo por grosso, acondicionado
em volumes de peso não inferior a um kilogramma, acompa
nhado das respectivas estampilhas, para serem cclladas na
occasíão de ser exposto á venda.

§ 1.0 O negociante retalhlsta é obrigado a acondicionar o
fumo que adquirir para o seu negocio, em volumes cujo. peso
será declarado no rotulo e não podará ser inferior a vinte e
cinco grammee, devendo os mesmos volumes ser fechados de
modo que não, se os possa abril' sem deixa.r vestigíos.

§ 2. 0 . O acondicionamento para a venda a retalho será feito
de maneira que, iniciado em relação a um determínndo volume
fique. todo o fumo nelle contido empacotado e selíado na mesm~
oceaaião ,

Bebidas

Art. 79. As bebidas, destinadas a engarrafamento ou á
venda a retalho, só poderão sahir das fabricas' acompanhadas
das competentes estampilhas para. serem colladas na occasíão do
engarrafamento ou de iniciar-se o consumo.

Art. 80. As. bebidas, acondicionadas em pipas, quartolas,
bordalezas, barris e semelaantes, destíuadas a engarrafamento
e vendidas a negociante registrado do producto, deverão ser
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selladas, na oceasíão do engarrafamento, comas estampilhas que,
no ecto da venda, tiverem sido fornecidas pelo vendedor.

Paragrapho unloo. O engarrafamento das bebidas se fará de
modo que, uma vez iniciado em relação a um determinado casco,
fique toda a bebida nelle contida engarrafada no mesmo dia.

Art. 81. As bebidas, acondicionadas em pipas, quartolas,
bordalezas, barris e semelhantes, destinadas ã venda a retalho,
serão selladas no acto de se iniciar o retalhamento.
devendo o negociante applicar as estampilhas e inutilizaI-as,
escrevendo, a tinta ou lapis-tinta, a data, sem rasuras ou
emendas.

Art. 82. Os fabricantes, os importadores e negocíaates
por grosso, que venderem bebidas, acondicionadas em quartolas,
pipas, bordalezas, barris e semelhantes, a qualquer negociante,
não registrado para o producto, ou a particular, deverão collar
com gomma forte as estampilhas, correspondentes ao im
posto devido, Inu tilizando-:ts, na forma do artigo antecedente.

Art. 83. As bebidas em garrafões, botijas, garrafas e seme
lhantes e acondicionadas em caixas, cestas ou outras emba
lagens semelhantes. quando de produccão nacional, serão
estampilhadas pelo fabricante, vasilha por vasilha.

Quando, porém. forem importadas de paiz estrangeiro, o
estampilhamento se fará de accordo com o disposto no art. 24.

Art. 84. Nos pipotes, barris e semelhantes, automaticos
ou não, contendo cerveja, aguas gasosas e bebidas seme
lhantes, para a venda a copos, os fabricantes farão gravar em
caracteres bem vísiveis, e afogo (quando a vasilha a isto se
prestar), a denominação da fabrica ou o nome do fabricante,
o numero da vasilha. e a sua capacidade expressa em litros.
Essa numeração não terá solução de continuidade, e cada
vasilha, ao sahlr da íabríca para o consumo, será. acompa
nhada das respectivas estampilhas, as quaes deverão ter escripto,
a tinta ou Iapís-tínta, sem rasuras ou emendas, o numero da
vasilha. a que pertencerem e ser entregues ao comprador.
Este, ao iniciar o consumo nas ditas vasilhas, inutilizará as
estampilhas, escrevendo nellas, com tinta ou Iapís-tínta, a data
da iniciação do consumo e as collocará, com gomma forte,
sobre uma etiqueta ou tabella de folha, madeira ou papelão.
Estas tabellas deverão estar juntas do vasilhame e serão
tantas quantas vasilhas estiverem rnncetonando.

§ 1. 0 Oonsidecar-se-ba não sellada a mercadoria cujas
estampilhas não estiverem inutilizadas de conformidade com
este artigo, ou quo apresentarem emendas, rasuras ou borrões.

§ 2. o Para as bebidas de que trata o presente artigo,
nos casos previstos no art. 82, será este observado.

Vinagre

Art. 85. No imposto sobre o vinagre são applicaveis as
disposições constantes dos arts. 79 a 83.
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l'eciJos

Art. 86. Nos lançamentos da escrtpta no livro de sahídas,
com talão e guia, a que se refere o art. 55, os fabricantes
de tecidos declararão a especís do tecido e o numero de metros
que sahirem das fabricas, de accordo com o modelo H.

Paragrapho uníco. As estampilh::ts correspondentes ~o
valor (~O imposto devido pelas mercadorías, constantes da guia
de sahida serão divididas ao meio e colladas, metade sobre a
guia que 'acompanhaI> o producto e a outra metade. sobre o
talão que ficar na fabrica, deve.Ddo as ditas estampilhas ~er

inutilizadas com a data da sahida da mercadoria, e as guias
numeradas. .

Art. 87. O estampilhamento dos tecidos importados de
paízos estrangeiros será fcit? nas Alfandeg~s, por cccasião do
respectivo despacho, em. cuja .not,~.deverão ser colladas as
estampilhas c. acto contínuo. inutilizadas com o earímbo da
repartição, que imprima a data. da sahida ,

Conservas

Al't. 88. O peixe, a granel, de procedenoia estrangeira,
pagará também o imposto nas Alfandegas, por oceasíão do
despacho, de accordo com o artigo antecedente.

DO SAL

Art. 89. O sal, a. granel ou em saCCQS ou envoltoríos de
qualquer qualidade, produzido no patz ou procedente do estrau
geíro, não será entregue ao consumo sem serem observados
os trarÍlites e normas de fiscalização, especificados neste regu
lamento.

Art. 90. O dono do estabelecimento productor ou seu re
presentante, á.testa da índustrlu, que tiver de dar sahída a qual
quer quantidade de sal, apresentará, previamente, ao chefe da
repartição fiscal da localidade uma nota contendo os sezuíntes
esclarecimentos, de accordo com o modelo I : o

a) a quantidade de k ilogt-ammus do sal, a granel, ou o nu
mero de volumes, com o peso de cada um e a marca que ti.
verem;

b) o Iogar do destino. o nome do individuo, firma social
companhia ou sociedade anonyma. que o tiver de receber ou á
declaração de ser consignado li ordem;

c) o meio de transporte, desde a sahida do sal do estabe
lecimento productor até á chegada ao ponto do destino.

Art. 91. O chefe da repartição fiscal, á vista da nota de
que trata o artigo antecedente, a qual fica.rá archivada, entre.
,\?ará ao productor, SI este se achar registrado, uma guia
Impressa. (modelo J), com os mesmos dizeres daqueIla, a qual
será apresentada ao agente fiscal a quem couber assistir á sahl
da do sal do estabelecimento,
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Art. 92. Concluída a rettrada do sal do estabelecimento
pi-oduotor. o agente fiscal assistente lançará, por extenso, ;:t
verba. de conferencia na respectiva guia e esta acompanharã o
genero e 8e1',L ,archivada na repartição onde fôr' pago o imposto.

Art. 93. ü imposto do sal será pago, previamente, na re
par-tição fiscal da séde do estabelecimento productor-, salvo ao
que fôr despachado pelo dono ou representante da salina, por
via mar-ítima, com destino a outros Estados, cuja taxa poderá
ser paga na repartição arrecadadora do porto do destino.

Paragrapho uníco. Si no porto do' destino não houver
repartição habilitada para o despacho, o imposto será pago na
do ponto de partida.

Art. 94. Ao sal, cujo imposto tiver sido pago na repar
tição fiscal da séde da salina, acompanhará urna 2avia da guia
de pagamento, devidamente authentlcada, para servir de base
ã üscalízação, durante a viagem, e que será entregue á repar
tíçào fiscal do Iogar do destino pelo conductor do genero.

Art. 95. O prorluctor que, prevalecendo-se da. faculdade
concedida na segunda parte do art. 93, embarcar sal, sem
ter pago o imposto, assignará na repartição fiscal competente
termo de responsabílldade pela ímportancía total do imposto.

Paragrapno unico, O chefe da repartição, logo que receber
communicação da repartição do logar do destino, de haver sido
pago o imposto, dará baixa na responsabilidade, fazendo averbar
no termo a oommunicaçâo , Na falta da communlcaçâo, a baixa
poderá ser dada, mediante certidão authentica, fornecida, pela.
repartição arrecadadora do imposto.

Art. 96. A repartição que desembaraçar qualquer embar
cação carregaôa de sal, tetegrapuará á rcpartrcão do porto do
destino, dando-lhe conhecimento do nome do-navio, da quanti
dade do sal transportado e mencionará quaesquer outras cir
cumstanctas que se tornem necessanas á fiscalização.

Art. 97. As repartições físcaes do por-to do destino não
farão entrega do sal, sem que preceda a competente conferencia,
assistida pelo agente fiscal da descarga, á vista da gula que
acompanharo carregamento, quando de prccedencja nacional.
e do manifesto, conhecimento de carga e factura consular,
quando de origem estrangeira.

§ L o Nos portos onde não houver agentes üscaes da des
carga os inspectores das Alfandegas ou adminístradores das
Mesas de Rendas requisitarão e o delegado fiscal designará, de
cada vez, um agente fiscaldos impostos de consumo papa -assistir
á conferencia de que trata o presente artigo.

S 2. o Terminada. a descarga e conferencia do sal nacional
e recolhida ao cofre da. repartição [t ímportancía _do imposto,
a repartição recebedora telegraphará ã do porto de partida,
avisando-a do resultado verificado.

Art. 98. E' licito ao dono ou ccnsignatano do.sal nacional
e ao comrnandante da embarcação que o transportar, negociar
nos portos de escala, ou no de arribada, si nelles existir reparti-
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ção habilitada para o recebimento do imposto, todo ou parte do
carregamento, mediante petição dirigida ao chefe da mesma re
partição, observadas as formalidades do artigo antecedente •.

Art. 99. O productor do sal bruto e o oommercíante,
por atacado, de sal de qualquer procedencia, são obrígados a
ter escripta especial, em livro devidamente authentícado pelo
chefe da repartição fiscal da iocalidade(modelos K e K 1).

Paragrapho unico, Esta escrtpta deverá. mencionar:
l°, quanto ao productor:
a) O calculo, por medida de capacidade, das colheitas dia

rias de sal que recolher sob coberta ou amontoar a descoberto;
b) a quantidade, por kilogrammas, de sal, que der sahída

do estabelecimento diariamente;
20,quanto ao commerciante por atacado:
a) a quantidade de kjlogrammas do sal, entrado o sahído

diariamente dos seus armazéns ou trapiches j
b) o numero do despacho pelo qual foi o sal retirado da

repartição do porto do destino e a importancia paga.
Art. 100. Aos agentes üscees da producção do sal incumbe:
a) examinar a escripta do productor, cotejando os seus

lançamentos com a quantidade do sal existente em seus esta
belecimentos ou delles retirados para o consumo;

b). ínspeccícnar o estabelecimento fabril, dia por dia, afim
de acompanhar a produccão do sal, quer este seja guardado
sob coberta, quer amontoado a descoberto, notando á margem
da escr-ípta as divergencias que encontrar•

.,.Art. 101. Aos agentes fiscaes da descarga do sal incumbe
assistir á conferencia de que trata. o art. 97, tendo em vista
a 28. via da guia, quando se tratar de sal que tiver pago o
Imposto.

Art. 102.. Aos agentes âscaes do consumo incumbe:
a) O exame da escripta especial do cornmercíante importador

comparando as quantidades entradas e as sahídas do sal bruto
com as quantidades existentes;

b) ínspecclonar os armazens ou depositas de sal cal-
culando o stock: pelas entradas e sahtdaa ; ,

. c) a~sistir á. descarga do sal transportado por anímaes, por
VIa fluvial, estrada de ferro, stc., exigindo a apresentação da
7~a via da guia, antes da entrada do genero no giro commercíaj
ria localidade.

Art. 103. O sal que fôrencontrado em viagem ou nos portos
de chegada, desacompanhado de guia, será. apprehendido e. si
d~ntro do prazo determinado pelo chefe da repat'tiçâc fiscal, não
for apresentada a guia, em forma legal, será, vendido em hasta
publica, deduzindo-se de seu producto o imposto e multas e mais
despesas. ficando em deposito o remanescente, si houver para
ser levantado por quem de direito. '

Exocutivo - 19013 12
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§ 161) São competentes. para proceder ar esta apprehensão,
mediante o respeottvo auto :

a); os agentes üscaes em geral ;
b} as estações ou repartições tederaes dos pontos ou portos

intermediarias e as dos logares do destino-;
c) os ag-entes, chefes de estações', g-erentes, etc., de em

prezas de transporte, fíuviaes, martttmas.uerro-vtartas, ou de
quaesquer outros vehtculca.

§ 2. o Ao apprehenscr caberá. a. metade da multa que se
tornar effecríva.

Art. 104. O sal será acompanhado com as' devidas cautelas
até a bordo da embarcação. que o tiver de conduzir e si o ponto
de embarque ficar distante, de modo que o transporte tenha de
ser feito em pequenos vehículos, a cada um acompanhará uma
cautela com as especificações necessarias, referentes ao numero
da; guia geral o do despacho a que pertencer cada porção do
carregamento.

Art. 105. Os vehtculos de quetreta o artigo' antecedente
serão todos endereçados ao chefe da reparttção fiscal do ponto
de sahída para fazer tomar as precisas notas, conferir e em
harear o sal despachado.

Art. 106. Si para o carregamento de um navio fur ex
trahido sal de mais de uma salina OlI fabrica, os despachos
serão tantos quantas forem as procedeneias, conformo' as guias
que acompauharem o producto.

Art. 107. Os despachos para o desembaraço do sal nacional
nas repartições do legar do destino serão organizados de
accordo com o modelo L.

rArt. 108. Si na conferencia for encontrada differença para
mais da quantídade manifestada, não excedente de- 3 010' se
cobrará simplesmente o imposto devido, Si essa dtiferença fôr
além de :3 °/o~ cobrar-se-ha o imposto em dobro' da quantidade
accrescida. sendo' a metade da impor-tanoia adjudicada ao con
ferente e ao agente fiscal ou empregado que houver verificado o
acorescimo. Si <li di1'ferença fôr para menos, aualquer que seja.
o seu qw.rntum, o imposto será cobrado na razão da quantidade
total, constante da guia.

Art. 109. Occorrende avaria, por successos de mar ou de
viagem, o chefe da- repartição fiscal competente nomeará, si a
parte ínteressada o requerer, uma commissão de tres membros,
composta de um conferente ou eserípturaríc, do agente fiscal
da descarga, e de um perito indicado pela parte. para verifi
car o estado da mercadoria e fixar o abatimento que, razoavel
mente, possa, ser feito ns pagamento do imposto,

Art. 110. O navio carregado de sal; que', depois de dar
entrada em um porto, tiver de seguir para outro do· terrítorío
nacional com o mesmo' carregamento com que houver entrado.
não será desembaraçado pala, repartição fiscal competente sem
a exhibição da guia, si o imposto ainda. não ti-ver sido pago, ou
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da 23 via da mesma, no caso contrario, as 9uaes, depois dê
visadas pelo chefe da repartição, serão restituidas ao eomman-
dante. " - f d

Par-agrapho unico. O chefe da I'8partlÇao; na. órm~ ~

art. 96, dará aviso. por telegramma, da p~r~l~a do naVIO; 8<
repartição fiscal do porto para onde- elle se dl~lg~r. .

Art., 111. Nenhum outro documento substttutrã a guia ou a.
23 via da mesma salvo em casos de perda por motivo de naufra
cio íncendio, inundação ou outro de força maior, devidamente
pl'o~ado em nus a falta deltas será preenchida com certi
dão auth,mtic[LCla repartição que as houver expedido.

Art. 112. O sal refinado não poderá sahir das fabricas stnão
em vidros, potes, caixas 13 outros envottorícs semelhantes 0' seu
peso não será inferior a 250g1'ammas.

CAPITULO IX

DA CONTRAVENÇÃO E DO AUTO

Art. 113. E;' considerado contravenção' vender ou' expor á
venda os productos de que trata o art. I'' deste regulamento.
sem se acharem devidamente sellados, exeeptuados :

a) os tecidos;
b) o sal. a granel; ." "
c) o peixe, a grauol, de procedeneía estrangeíra ;
d) os Iiquídos acondicionados .em pipas, quartolas, borda

Iezas, barrís e vasilhas semelhantes, destinados a engarrafamento,
ou á venda a torno, o fume desfiado. picado ou migado, desti
nado a retalhamento. c' ae mercadorias estrangeiras, acondicio
nadas em caixas, caixões, etc. que contiverem uma, duzía ou.
mais de objectos tributados, cujos volumes se conservarem in
tactos e estiverem acompanhadosda notade que' trata o art. 54
e das estampilhas & ellea correspondentes';

e). as mercadorias de procedencía estrangeira', em poder' dos
impontadores. ou negociantes por grosso, de conformidade com o
art. 24.

§ 1.° Oonsideram-se expostos â venda',os:referidos productos,
quando encontrados dentro; das' casas commerciaes, ainda que
ahi guardsdos em caíxasou: em moveis, e em poder dos mercado
res ambulantes,

â. 2, o Si.o dono do estabelecimento' residir' neHe com sua.
femllía, consíderar-se-ha casa eommercíal; para os' effeítos do
par.agrapbo anteeedenta.n parte; do: edíflciooeoupadn pelone
gOC1.O e as dependencías que servirem para deposito de merca
dorías •

.Art~ 114: As con.t~a:ven,cões,do presente regulamentai serão
pumdas,.medzante: processo: administrativo; que tera por base o
auto.
_ ArL U5 .. O auto deve ser escripto sem emendas, entre

Iínhas, rasuras ou' borrões, e relatar com'clareza c' mtnuciosí-
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dade a occurrencia da contravenção, mencionando o local, o dia,
a hora, o nome da pessoa em cujo estabelecimento se a tiver
verificado, as testemunhas, si houver, e tudo mais que Decorrer
na occasião,

§ 1. o Os agentes e ínspectores üseaes, cotlectores e empre
gados de fazenda que lavrarem auto sem 08 requisitos exigldcs
neste artigo ficam sujeitos á pena de suspensão até quinze
dias,

§ 2. 0 As incorrecções do auto não acarretarão a nullidade
do processo, quando deste constarem elementos sufficientes para
determinar com segurança a infracção e O tnrraotor.

§ 3.° Si, no decurso do processo. se conhecer que a respon
sabilidade da contravenção cabe a pessoa díâerente da que figura
no auto, se lhe assignará prazo para a defesa. independente de
novo auto.

§ 4.° O auto poderá ser impresso em relação ás pala
vras ínícíaes e terminaes, que são Iovar-íaveís, devendo 0::3 claros
ser preenchidos á mão por quem o lavrar. ( Modelos M a. M 3.)

Art. 116. O auto. serã lavrado:
1. o Pelos agentes flscaes ou lnspectores âscaee ;
2.° Por qualquer pessoa.
§ Lo O auto. lavrado por perüculac, deverá ser asslgnado

por duas ou mais testemunhas.
§ 2.° Si o infractor ou seu representante recusar assignar

o auto, e si este, por qualquer outro motivo, não puder ser
aasiguado, se far'ã nelle menção desta circumstancia.

Art. 117. Entregue o auto ao chefe da repartição, este
mandará intimar o contraven tal' para, no prazo que fár marca
do, o qual não poderá ser menor de oito dias, nem maior de
trinta, allegar o que julgar a bem de seus direitos, sob pena de
revelia,

§ 1. o A intimação para a defesa será feita:
a) sempre que seja possivel,- por notificação esceipta ou

verbal â parte interessada. comprovada com recibo ou certifi
cada, no proprío auto, pelo continuo designado pelo ch~!~ da
repartição, pelos escrivães das Mesas de Rendas ou das CoIlecto
rias e seus ajudantes;

b) não sendo possível pelos meios indicados,-por publicação
de edital no Diario Official,'na Capital Federal, e em outros or
gãos de publicidade, nos Estados.

§ 2.° O prazo de que trata este artigo será marcado,
tendo-se em attenção as distancias e a maior ou menor dífâcul
dade de transporte, e se contará da data da notificação ou da
publicação do edital, -

Art. 118. Produzida a defesa, 'para a qual todos os meios
serão facilitados, o chefe da repartição, depois de ouvir o
agente fiscal autuante e de reunir os esclarecimentos que en
tender necessarios, proferirá, de accordo com as provas dos
~utos,. sua declsâo .fundamentada, impondo a multa em que
nver Incorrido o mfractor, ou julgando improcedente o auto.



AGIOS DO pUDIm EX.ECU1'!VO ISI

§ 1.0 Si, esgotado o prazo marcado. a parte interessada
não apresentar defesa" lavrar-se-ha termo de r.avelia no. PEo
cesso e o chefe da repartição proferirá em seguida ao, deelsa.?

§ 2.° Das decisões de que trata o presente artigo serao
intimados os autuados, na forma do artigo antecedente.

Art. 119. As informações e pareceres que tiverem de Bel'
prestados pelos agentes üscaea e por outros tunccíonartos no
processo, não excederão, em caso algum, o prazo de alto días :
bem como nenhuma dilação probatoria será concedida, no cor
rer do processo, em prazo maior.

Art. 120.. No caso de não residir o mtractor na sede da
repartlção, por onde correr o processo. de Imposição da. multa,
as intimações e mais diligencias serão feitas, por íntermedío
da, estação fiscal do Iogar- da residencía do mesmo ínfractor,

CAPITULO X

DISPOSIÇÕES PENAES

Art. 121. As penas, comminadas neste capitulo, serão im
postas, mediante processo admlniatratlvo, que terá por base o
auto de ínfracção, salvo as em que incorrerem os empregados
das estações físcaes e os agentes, as quaes serão applioadas <.10
críterío dos chefes das repartições, bem como o pagamento do
imposto do sal, em.dôbro, o qual terá por base o respectivo
despacho.

Art. 122. Serão punidos com as seguintes multas:
I. Ilo 100$ a 200,$000:
0.:) Os índustríaes, commernlantas e mercadores ambulantes

que deixarem de registrar seus estabelecimentos, de accordo
comas arts. 3°; 4°,5°,6° e 7°;

b) Osque não collarem as estampilhas de conformidade com
o srt, 28;

. c) Osq.ue sellarern productos nacíonaes com sellos estran
geiros e Vice-versa (art. 25);

. d) Os qu~ expuserem á venda ou venderem mercadorias,
cUJ!t estampílha, por mal ccllada, possa ser facilmente tracs
fei'ida. de ~m para outro. objecto (ar-t. 27);

.. e) Os índustríaes, os Importadores. os atacadistas, os 'V<1
reJ~stast.:os mercadores ambulantes e os leiloeiros que deixarem
de íuutílisar as estampilhas de accordo com o art: 29·

r) Osfabric:ant.es que infr'ingirem os urts. 63 e 64' § lo.

11. De 200$ a 500$000:

a) As autoridades e letloeleos que não observarem o dis
posto no art. 55, §§ I Q e 20 ;

b) Os que revenderem ou cederem estampilhas adquiridas
para a sellagem de seus productos (art. 21); ,

.. c) Os fabriCantes, os importadores, os ataeadistas, os va
rejtstaa, os ambulilntes e lelloeíros que transgredirem o art. 24;
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d) Os que venderem ouiespuzerera á venda rnsrcadortas
Bem sello ou ínsurâclantamonte sel ladas (art. 113);

e) Os que infringirem os arte. 54, 55 e 60 ;n Os rabrícantes que deixarem de ObS81'Var o art. 59;
g) Os que expuserem, como amostr-as, mercadorias sem

se acharem selladas (art. 61);
h) Os varejistas e mercadores ambulantes que infringirem

os arts, 74, 75, 76,78,80.81, 84 e 85.

III. De 500$ a I: 000$000o
a) Os tndustr-íaes, gerentes, directorcs ou administradores

de estabelecimentos foderaes, estadoaes e muntcípaes, e de qual
quer estabelecimento profissional. collegto, etc., que deixarem
de observar o disposto nos arts. 22, 23 e 118 ;

b) Osdirectores, gerentes, ou empregados das emprezas de
transporte que crearem embaraços á fiscalização e consentirem
na. retirada, ou entrega. de volumes, contrariando o disposto no
art , 47 ;

c) Os índustríaes, que infringirem os arts. 56 e 57 ;
d) Os que importarem goneros estra.ngelros que trouxerem

rotulo, no todo ou em parte. em Hegna portuguesa, sem decla
ração da prooedencia (art. 58) ;

e) Os fabricantes e os commercientea por grosso que infrin
girem o art. 74;

f) Os fabricantes. os importadores e os negociantes por ata
eado que transgredirem os arts. 82, 8~{. S4e 85;

g) Os que expuzerem á venda mercadorias sem rotulo .
• IV. De 1:000$ a 3:000$000:

a) Os que deixarem do observar o art. 99 ;
b) Os que empregarem estampilhas dilaceradas ou com indi

cio de já terem servido (art. 27) ;
c) Os que registrarem fabrica não existente ou com falsa

declaração de nome ou firma. do proprietario ;
d) Os que forem encontrados vendendo ou procurando ven

der estampilhas servidas;
e) Os que expuserem ti.venda. ou venderem productos naeío

naes, inculcando-os como extrangeiros e vice-versa;
f) Os que, por qualquer fúrma, embaraçarem ou illudirem

a acçâo dos agentes :fiscaes no esercícío de suas .attribuições.
V. De 3:00ú$ a 5:000$0000
o,) Os fabricantes de tecidos que infriugírem o art. 85 ;
b) O dono da salina. e o conduetor do sal apprehendído,

por falta de guia Ou acompanhado deste documento viciado
(a.t. 103);

c) Os que empregarem estampilhas falsas ou rotulas de Ia
brlca não existente;

d) As pessoas que, sem autorização legal. venderem estampi
lhas do imposto e os que. as comprarem as mesmas pessoas j

e) Os quesonegarem mercadorias ao pagamento do imposto;
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f) Os industrãaes e negociantes por grosso que falsificarem a
oscnpteração especial, exigida neste regulamento j

g) O mestre, capitão 'ou eomrnendante de qualquer ombar
cação, cujo carresamento de sal apresentar difi'erença para
menos da quantidade total da guia ou 20. via da mesma, ou para
mais, excedente de 3 c (art. 108).

Art. 123. A applicação das multas a que se refere oartigo
antecedente não prejudicará a aeção criminal que no caso
couber.

Art. 124. As multas serão impostas, observando-se os grãos
mínimo, médio e rnaxímo, conforme a maior Ou menor' íntensi
dadeda contravenção.

Art. 12.,. Os empregados das' estações físcace e os agentes
físcaes que deixarem de observar as disposições deste regula
mento serão punidos com a multa. de tres a trinta dias de ven
cimentos.

Art. 126. As multas de que truta o art. 122 serão, no caso
de reíucidencía, applícadas no dobro.

Art. 127. As multas impostas, cuja decísão houver passado
em julgado, serão cobradas amigavelmente, dentro de 30 dias,
por cobrador da repartição cu convídando-se por edital-o infra
ctor. Si, findo este prazo, não 1'Ôl' satlsteita a multa, sera a
certidão da divida enviada para a,. cobrança executiva.

CAPITULO XI

nos .RECURSOS

Art. 128. Das decisões dos chefes das repartições cabe
recurso voluntarío :

1. c Para as Delegacias Fiscaes.-: das que forem proferidas
pelos chefes das estações ou repartlçõas federaes de arrecadação
nos Estados.

2. t) Para o Ministro da Fazenda :
. 0,). Das decisões dos deleg-ados físcaes, proferrdas, quer em

prrmen'a, quer em segunda ínstancía .
b} Das decisões .da Recebedor-ia e'da Alfandega da Capital

Federal, Mesa de Rendas de Macahé e Collectorias federaes no
Estado do Rio de Janelro. '

Ar!. 129. Das.decísõesfavoraveís ãs partes haverá recurso
ex-offlelo ,;
t!.'..r,L o Para o Ministro da Fazenda:

a) Das. do dírector da Recebedoria, do ínspeetor da .AlfanA
dega do Rio de Jansíro ;8 .dos delegados .âscaes, nos Estados,
quando a tmportancíada multa fóI' superior a '500$000·

b) Das decisões da Mesa de Rendas de MacaM ecOUectorJas
federaes, no Estado do Rio.
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2. o Para, os delegados ríscaes - das que forem proferidas
pelos ínspectores das Alfandegas, administradores de Mesas de
Rendas e Oollector-ias, nos outros Estados.

Paragrapho unico. Nos casos da lettra b do n, I e do n. 2
deste artigo, c recurso ex-ofiicio terá logar qualquer que seja o
q~~antum da muita.

Art. 130. O recurso voluntarío será interposto dentro do
prazo de quinze dias, a contar da data da intimação do des
pacho, e o ee-officco, no proprío acto de ser lavrada a decisão.

Art. 131. Orecurso, mesmo perempto, será encaminhado á
instancía superior, mediante deposito prévio da ímportancía
da multa.

CAPITULO XII

DI3POSIÇÕES GERAES

Al't. 132. O relataria a que se refere o art. 40, n, 8, deve
ser acompanhado de: um mappa estatístteo das ínfracções
occorrídas durante o armo, especificando a natureza danas e
o estado dos respectivos processos; um mappa dos estabele
cimentos registrados. discriminados pelas taxas de registro e
pela. espécie do imposto; e um mappa das fabricas existentes
Das secções, em que se mencíone, pelas especíes, a produc
ção e o consumo das mesmas, a Importanoia das estampilhas
compradas e das empregadas e o saldo restante.

§ l,'° Este relataria deve ser apresentado :
a) pelos agentes âacaea da circumscripção da Capital Fe

deral - ao director da Recebedcria ;
b) pelos das círcumscrípções do Estado do Rio de Janeiro 

ao director das Rendas Publicas;
c) pelosagentes físcaes, n08 outros Estados-aos delegados

ãscaes.
§ 2.°' O director da Recebedoria e os delegados físcaes

mandarão organizar, de accordo com os mesmos mappas, a
estatísttea do imposto de consumo, aquelle, .da circumscripção
da Capital Federal, e estes, dos Estados, e a remetterão, até 30
de abril, ao director das Rendas.

§ 3. o Com estes elementos, a Directoria das Rendas fará
organizar a estatístíca geral dos impostos de consumo, discri
minadamente pelas especies e quantidades, a qual acompanhará
o relataria do Ministro da Fazenda.

Art. 133. As mercadorias apprehendídas, quaudo de facil
deterioração, ou si a parte o requerer, poderão ser restituídas,
depois de competentemente selladas, ficando na. repartição os
speoímens necessarios á elucidação do processo.

Paragrapho uníco, As que, depois do julgamento definitivo
do auto ou da perempção do prazo para recurso, não forem
selladas e retiradas dentro de 15 dias, contados da data da
intimação, serão vendidas em hasta publica.
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Art. 134. E' facultado aos índustrtaes picotarem ou carím
barem as estampübas que empregarem em seus productos;

Art. 135. Os productos cuja taxa é cobrada por estampilhas
ficam dispensados destas, quando tiverem de ser exportados
pelos respectivos fabricantes para ° estl'angeiro, devendo o
despacho ter logar mediante guia. organizada palas exporta
dorea e visada pelo agente fiscal da secção da fabrica.

Art. 136. AS alterações que soffrer a lei n. 641, de 14 de
novembro do 1899, isentando de imposto as especies ora tribu
tadas 011 taxando outras ainda não compreheudidas, conside
rar-se-hão, logo que comecem a vigorar. incorporadas. ao pre
sente regulamento, independente de acto especial do Governo.

Art. 137. Os ac tuaes Inspectores âscaes dos impostos de
consumo passarão a pertencer ao quadro dos agentes flscaes da
ctrcnmscnpcão da Capital Federal.

Art. 138. O sal, em bruto, que, na data da. execução deste
regulamento, existir nos trapiches, armazena ou deposites com
mercíaes, já tendo pago o imposto. será arrolado pelo agente
fiscal da respectiva secção, que lavrará no livro de escripta
especial de que trata o art. 99, o competente termo, mencio
nando 3;S quantidades veríjlcadus, afim de não se confundirem
com as que entrarem posteriormente.

Al't. 139. Revogam-se <1S disposições em contrarío.

R.io de Janeiro, 10 de fevereiro ele 1903.-Leopoldo de Bu
lhões.
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06 331 90 i7 534

Agentes flscaes ~ o
do consumo gl:5.

'" o .....-I-,::.gg
lo< "'00

~ .i: ~ ~'Q
~ .s ~<'!"'"' .= <'o

-1--

;1
il
"G
2
2
G

"37

SecçõesOiroumsorj
pçôes

o I " I,i ] ~- . '"'"" >-<

\
20 1

o
OOl1!.1 _
~ i:l _
.;:::;;'
,~.S
Ao
~

( o: A~l'e! 31 10)

.... / \
. . . OI "
° • " I

Ntthdl'oy : ~ .\O~,_
./ . \'\ ,.0. . . .. I

. • • I
Nado. :)

LOC'\LlDADj;;.:;

"1'''1-'~ E ~
~ "

1-1-1-

~
Smaeouas {inoluaiv
Pará •.••
Mar-auhâo , • •
Plauby, . • • .)1 I 11 iOI ilj 21 iOI i2

)
Cea l'á . • .
RJO Grande do
Parahyba , .

i
P l}r lla mllUCo . • I 1 il i51 101 fil i5! 2i
Alagôas • .
Sergipe , . •
BahIa.

jESPiri t o Santo .
Disn-icto Federal e
Rio da Janeiro. •

~
s . Paulo. • .
Minas aeraes .
Goyns ••••

jPa ra ná • • . . '/'" i
l

i3 i-\) 3 13 ifi
Santa. Catbaeíua . .( 60.. i. rs UI 2 13 15
Rio Grande do Sul. . , , i 39 ·W 5 ~3 4S

Matto Grosso • . 70 i tu li 2 10 i2-------------
7 20 322 M2 9ô 33i .\27

N. B. - _Nos portes de Caravollas , Belmonte, oeuevteíms, Barra do Itapeniu-im, Rio Doce, Itabapoana , Antonio Prado,
S. João da Barra o outros onde houver ôcscergc de sal, a respectiva âscaüeação serã exercida pelo agente fiscal do consumo , con
forme o ê to do art. 97 deste regnlnmento , Rio ele .Ianeir-o , 10 do Fever-eiro de 100G. -J,r,:QPOLtlO DIC BULllõr.fl,



ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Tabella n. 2

187

Vencimentos dos agentes üscaes dos Impostos de consumo
em geral

CA.PIT.... L I INTERIOR.

§
, §

LOCALID,~DE eo eo

{; Gra.tificação "Gra.tificação ~8 o
Õ Õ
c, c,-

Amazonas 2:000$000 5 °I o f:600$000 5 0I

Pará. 2:000$000 3 0/lj :1.:600$000 3 '/

Maranhão · . 2:000$000 :5 0/I) f:600.3000 G n/

Piauhy 1:800$000 5 n/n f:2003000 5 0/

Ceará. f:800.'OOO 5 o/n :I. :ZOO~OOO 5 0/

Rio Grande do Node f:800.&000 5 n/o 1:200s000 5°/

Parabyba f:800~000 :5 0/O :l.:2OOBOOO 5°/

Pernambuco . 2:000$000 3 c/G 1:600$000 3 'I

AIIgõa.s. · 1:800$000 5 elo 1:200,3°00 5 0/

Sergipe 1:800$000 5 o/G 1:200.,:\000 5 0/

Ba.lria , 2:000~0:J0 ·i 0/0 1:600$000 ~ 0/

"Espü'ito Santo. 1:800$000 5 o/f) f:2oo$000 5 0/

Capital I<'<ldel'al e Ni-
ther-oy . • 3:600$000 2 Uí%

Rio do Janeiro. " - - 1:6003000 5 0I

S. Paulo. 2:400.:;000 2 0/O 1:800$000 ,2 o/

Minas Geeaes .. 2:000.;\:000 5 0/O 1:GOOSOQO 5 0I

Goyaz. 1:800$000 5 °/f) 1:.200$000 5 'I
Paraná 2:000.}OOO 3 0/o 1:600.;000 3 0/

Santa Catharina • · 1:800$000 5 fJ/o 1:200~OOO 5 0I

Rio Grande do Sul 2:~OO$OOO 3,5 0/B 1:800.3000 3,5 0I

Matto Grosso . 1:800$000 5 0Ic 1:200~OOO 5 0/

.•
Rio de Janeiro, 10 de fever-eiro de 190G.-LEOPOLDO DE BULHÕES~



188 ACTOS DO PODER EXECUTlVU

Modelo A

F....••• estabelecido á rua....... n.....• com (com
mercío, fabrica ou venda ambulante) de••..... vem regis
trar seu esta.belecimento, na fórrna, das disposições em vígor-,

Data.

(Assignatura)

•

Registrado sob n ••.•..

Pagou..•••.•.•• (por extenso)

Rs •..$•.•

Recebedoria.... de......... de 190:

o escrípturaríc



,Modelo B

N •...•

Exerciclo de 190...

RECEBEDOR!A DO RIO DE JANEIRO

REGISTRO DE •••

Re....$...
POl' osto titulo fica. concedido n. F., estabelecido

á rua ....•.. com negocio de a patente de
registro para o commercto de...•• " na fôrma do
capitulo ..•.. do regulamento annexo ao Decreto
n •..••

Rccebcdorla do Rio de Janeiro ... do... de 190••

Pelo sub-director

Rocebl em.... de.......... de 190..

O thesourelro

J
m

I
~

~
iil!

i
~
!flf

H
~
~

f

N •••••

J.Dxercicio de 190...

RECEBEDORlA DO ruo DE JANEiRO

REGISTRO DE. , •

Rs••.•$...
Por este titulo fica concedido a "F'., estabelecido

â rua•..•..• com negocio de •••.•.• a patente de
registro para o commorcío de. . . . . .• Da. fórma do
capitulo .••.• do regulamento annexo no Decreto
n .•.•.

Rccebedoría do lcío de Janeiro ... do..• de 190..

Pelo sub-dtrector

Recebi em.... do.......... de 190...

O thesourelro

~
8

~
~

~x
~

I

N. B. - Si 11 patente for concedida gratuitamente ou com isenção, se escrcverã no alto {lo tttnlo <l,
palí1vra - Graíie ou Isento.

~

00
<D



190 ACTüS DO PODER EXECUTIVO

Modelo C

N... Via. 0'_

RECEBEDORIA DO RIO DE JANEIRO

nlPOSTO DE CO~SUMO DE •••

o abaixo assignado, estabelecido a r ua . , n.o.o com [fabr-Ica-
ou conimei-cio) de ....•. registrado sob n precisa das seguintes
estampilhas do imposto de consumo:

$ ..•••
$•...•
$•.•••
$ ....•
$•.•..
$ ••••.
$•..••
$ .•.••
$•..••
$•..• ,

$•.. "

na importancia de "
." ." ." .
» " »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »

» » » -'-'-''-'-;;---

$.....
$ .••..
$ .....
$ ....•
$•.•..
$.•...
$ ..
$ .
$ .•..•
$•.•.•

estampilhas de .•...
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
" »
» »

Importa eln (por extenso) ••••. 0.0 •• o •••••••••••••••••.••••••

(Data e aasignatura )

Recebi a importancia supra em •.•. de •.. _. de i90 •••

o thesoureiro

Lançado a fts .... do livro caixa n ••.•

o escripturer-ío

N. B. - TI;' facultada a impressão de guias com o nome do pro
pi-ietar-io, titulo c local do estabelecimento.



ACTOS DO FODER EXECUtIVO

Modelo D

TER1I10 DE DEPOSITO

Ial

Aos .•. dias do-moa de ... do anno de mil novecentos e ... na casa
eíta a rua ... numero •.. , desta cidade de .•• , declarou o Sr. F ••••
perante m im e- as testemunhas fi' ••. e F ... , abaixo assignadae, que
acccitava o cargo de depositaria das seguintes mercadorias. ',' que
foram appreherididas a F ••• , cstcbelecído á rua ••• , nUlllero •.. , por
infraccão do artigo••. do regulamento que baixou com o decreto
numero .•. de ••. dD Fevereiro de mil novecentos e seis. e que
se respousabilisava pela boa guarda das mencionadas meroadorias ,
obrigando-se, sob as penas da lei, a entregnl-as em bom estado de
couservacâc no prazo de vinte e quatro horas, depois de conveniente
mente notificado para macl-o, obrigando-se Lambem <.1_ indernnizar
qualquer damuo ou falta que eoffr-am as ditas mcrcadoríus ,

Assignados: O agente iisoal . •.•..• _.•...

O depositaria .

As testemunhas .•.•..•....••.



192 ACTOS DO PODER EXECüT1VO
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Modelo E 1

i
8
-e

~
"i

MOVIMENTO no CONSU~IO MOyI:\IENTO DA>! ESTÁ).!PILIJAS

-
o S. • ·00 o. o. , I' ss

, '
" • l:l<'llro "" ":j",::;!

~ 50 00

"
o·· oC';j o N.0

]1;; " .~ 8:0 " " t: ~o
...

•.....,\<':1 ." "0' "'Ol o'"o~ .~,Z >=l."",c .;; . ~~ • •• ~ ~-, .
~..Cl..Q .A"- -.., '" Importan-

00 o~ ts Ect o *-". -". o
~" ""00 "11 e o ooS -g~ '''' ::l'õ o eia das Importao-00 A"Q

oS sê o. <'Il E,.d~ -"o ". ~~o= I'" OBSF.RVAÇÕESDATA o· o· -;:'8 • <'15::; ,::l estampí., eia das
"" .;jS o o ~~;.z .~...": ". .,," "," • ~;g

lhas com- emprega- Saldo
<l.

.,., :-< c, ~o,..... o. ~<l " "'" pradasna das nos existente
S~ 1JlCS<tl oo~ ",g<'ll

~.=: oo" :g~'~
",0), ... • '1> ," Reparti.00 0:::;:-< S o"'" "'" o o ...."Ó o •• p r o (1 \1-

"" o "'A ~ .... <D Q;> " ." " '0 " ~ S g ;"<'Il<'ll

" ::s .• o ;~,.Q :> cr. .. i::+> .... ~- ;5 :::; I-< '" cão Fis- dos

'"
,., ,., ;j ;j ,., ,., cal

--- --- --- ---- --- --- --- --- ---
$040 $050 $075 $240 $300 $300 1$500 $OGO $150

---- --- --- --- ---- --- --- --- ---

I

~

~ Livro do movimento do consumo t1 das eetempühes da. fabrica de bebidas de propriedade
g de á rua de ........• n. ''', no mea de de 1~O ..•

::

~ N. B. .L O saldo em estampilhas verificado no fim do mez deverá passar para o mez seguinte.
Os fabricantes não são obrigados a adquirir livros com todos os dizeres deste modelo, podendo mandar

fazel-os apenas com as casas strlctamcnte neccssnrfas no movimento de sua fabrica, õ
"'



Modelo E 2

Livro do movimento do consumo e das estampilhas da fabrica. de phosphoros de propriedade de .
-é.-rua de -, ;' n.•-;,. no ·mez de-...••.•. de-i90.o.

MOVIMKNTO
DO CO"SUMO

:M-OVDmNTO DAS ~STAMl'ILlJAS

o ~ o ~ , I 'o sb
I

",. "''' ~ 2'~,
"'.~ f§ ~ ~t

oi;. o

~~ w -;;
DA'fA

'" o "
" w -tl OBSERYADÕES

'&ôi5 -" .0 o," ",o
,""O

.~ ~~ " "W,Oil ~ :g<~ <:> 'õ (J)

oi<
]: Q..'d -,,0", o~ •l=l;::: C'il ~.g ti:>P. P. ~'s..l:::l~

o---- ---- -t ~$ :s2; 8 '" ih o o o "20 reis 20 reis Çl..,C'il <':l'''; p..:...:::l m
,.§...,"'O~ ,.§ A'1;j

----

N. B. - o saldo em estampilhas vorifiondo no fim do mez devera passar Vara o mez seguinte.
Os fabricantes não são obrigados a adquirir livros com todos os dizeres deste modelo, podendo mandar fuael-os

apenas com as cagas sti-ictamente neccssarias ao movimento de sua fabrica.

:li

~
s

i
'"

~



Jl(todel0 :m 3

r.í vro do movímeneo do consumo e das estampilhas da fabrica da refinação de sal de pr-opr-Iedade dê
••••...• ã rua de ...•.... n ..••• no maz de .•....•. de 190 ..•.

lI.IOVIMENTO IDO CONSUMO
MOYiMENTO DAR ESTA:MPILHAS

Sall'efinado,250
DATA . ~l'alllmas o u Importanclu dasn-acção , d ífte-

OI.lSEltVAÇÕB:S

rença de taxa e s t a mlilhas Impcrt.ancía das
compra as na e In pregadas Saldo existente
R e p a r t Içâo DOS productos

25 l'~is
Fiscal

1

~.
I

N. B. - O saldo em estampithas verificado no fim do mez deverá passar para o mez seguinte,

i
m

lS

i
Ii'l

~

~
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~

""•
~
~
~
~
o
o
E
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>

lil Botas compridas de
montar, paresI IBot inaa, h"'"guin> o cotnur-

"'10 nos de couro, pclte ou tecido
g de algodão, lã. ou linho até

Olll.,22 decompl'imellto, pares

I~I Idem idem de mais

181 le om,22, pRI'esI IIdem do 'lu.lquo,' tecido do"'.f: seda ou e qualquer- outro
g tecido com mescla de seda

até om,22, pares

I"lI Idem, idem de mais 6

1 8 do 0111,22, lJ3.1'08 "e;

\ 'W ISapatos de couro, relle ou
o
~

'ô I tecidos de algodão, i ou Ii- "o nlio até 001,22, pares o

"I'a I
o

Idem, idem de mais o

81 de Oln,22, pares o
~I IIdem do qualquer tecido do
c

". '2'5 seda ou de qualquer outro oIg tocido com mescla de seda,
VaresI<gI Ohiuelns ,,"ud'lia, 1g corumuns, pares

I"§; j Idem, idem bm-dadas da sedaI g I ou volludo, 1l3.l'eS

1tY:> I Sapatos, galocb.:l.s, botas e
g ectbumos do borracha até
o om,22, pares

I~I Idem, idem de mais

1 81 de om,22, paresIImportancia das ost ampjlhã.s cõm-
"pradas na Hepal'tição Fiscal >•IIrnpm-tnncfa das empregadas noa
~8

""productos ~@
'l>Z
"8"o

I
,

Saldo existente
~

I
c
~
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Modelo E 5

Livro do movimento do consumo e das estampilhas. da fabrica de perfumarias de propriedade ele.•• á r-ua
de ••. n ..• no mez de ..• de 190...

MOVIMENTO no CONSUMO MOVIMENTO DAS ESTA~l'ILIIAS

U> ~ "'I.' n
Oool ,..,0:1
1N.~ .....~

" "O,l::l <!>;:l"Cl"" -e-e
.; '" '@o;l
8,'f;":g a.-r.-:g
<l)'N... 0,)0 ....

'd '" "t:l <J:> o
8~B S;;:2
O,) <fl o e 0:1 o
~ ~

---,---'---1-----

DATA.

Old';

";;]:g
Q ~ ed

ro o';';
.~ ~ti.g·0·
]~~Z
"=0
L-

$020

~ - Vil-
ll'ld old
O,l'~ .....~

"t:l::l Ol;:l

.~'t:l ~"t:l
.o! d .~ '"
a~l;>:g ~fg~

~:i ~:i
"' ... .0 "' ... ..a;§cdO :SelO
------

$')<0 I $060

~-

~.~
~.g

"';1<'3
S~"'~
~&g
8'ZE
000

:oi

$080 $100 3200

:!I.<:O,,;:;
·0
~~"..~&~
~~o

8'2 :ó'
.<lo
~----

$500

g;",
~o

~~

.g~

.0

.ê .r
0-."oS~o.
S

i.~OOO

Iurport an- Impcrtan
cía das es- ela das
tarapilhes eml!rega-!SaldooxiS_
c o mpru- das nos tente
das D,a produ-
R epar~l- ctoa
ção Fts-
<a'

OBSERVAÇÕES ~
8

i
~

X
~
n

~

N. B. - O saldo em estampilhas 'Verificado no fim do mez deverá passar para o mez seguinte.
Os fabricantes não são obrigados a adquirir livros com todos os dizeres deste modelo, podendo mandar fazol-os eponas 'iD

com as casas strtctamente necessartas ao movimento de s.?a fabrica. -l



Livro do movimento do consumo e das estampilhas da fabrica de especialidades phat-maceutícas de pro-
pr-Iedade de á.rua de n,." no mez de.o,..o.de190.•.

Modelo E 6
~

g:

MOVI;\t!UHO DO CONSUMO

DA'l'A

':'.2,~..b i't!À
Jgi:lQlO ovo~
i=4u~",~ 't'.lj
:; ~<I).;:; '" g
-e â o ~ '~"d
e Ul:>"d ~ ~
:g:o;~o;l", <I);7q",
~io~/)o'Q'''''o
6 U ~~ ... 8 00 (3
~8 ~.~ .â~.~
"'----- "-.

~020 I $040

"'> " -ti) "
o d '" d....." .... '~
.., ~ <I) ~

-e "O 't:l'C

'; d .~ d

EWo~ aw~
~~g ~gg

e'$E e'$;5'
~dO ~dO

$060 I $080

13.f
QI'N.0
~~

'; o;l
S ,y., <IJ

41(:.1$
;:",l
"_o
OC:S·O

1!..-
$100

'.1) <i
~'h~
·0
~~

.; d '"

:g~
~ .
a"';2
<I)~ o

1!..-
$200

~l'>"
~.-

~,g

s-
8~"00
1Dc,q ...
~~o

",w·~"_O
~dO

~500

~.

~.§

~:8
• 0

.~§
.~
a~o.

.a.,
1$000

MOVIMENTO DAS E.STAMPILHAS

Impor-tan-
ela dea Jmportan•
estampi-. aia das
lhas com- eroprega~ ISaldoexís
p ra d a a das nos tente
na Re- p r-c d u-
partição otns
Fiscal

OBsERVAÇÕES ~
s

i
'"><
'"
J

N. B. - o saldo em estampilhas verificado no fim do mez devei'á passar para o mea seguinte.
Os fabricantes não são obrigados a adquirir Hvros com todos os dizeres deste modelo, podendo mandar fasel-oa A-penas com u

çeses stl'ictfl,mente necessaeíae ao movimento de sua fabr-ica, .



Modelo E 7
Livro do movimento do consumo e das estampilhas da fabrica de conservas de propriedade" de ....

â rua õo.. .. u .. ': .• no mez da .•.. de 190....

MOVIMENTO
:MOVIMENTO DAS ESTAMPILHASDO CO"SUMO

'00 ' , o , '
':;'d 1D P ~ ~1i3. S~
~ êe-) o O," o

,".~

"DATA " " ~s~ " OBSERVAÇÕES• o • -e o· .00 o
~,::l,o S o og< .,,0 tot +> ,<';I "'8 ~~ • o;;;
m"'P~t' .~ 00 oo.[/} Q.> J.< .... <'l s::;9 C';l

"." 00 o§S"Ctle<b ..'1's.i=I~ ·.0 :;1c t: bJ)~
5S"'~ o o " •p..<':I <";l....

ia~
m

$025 .§+''d1Zi

N. B.- O saldo em estampilhas verificado no Um do mes deverá passar para o mea seguinte.
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~



Modelo E 8

Livro do movimento do consumo e das estampilhas da fabrica de vinagre de propriedade de•••. á rua de .•.
n .... no mez de .... de 190...•

MOYINEN'TO
MOYI)lENTO DAS ESTAMPILHAS

DO CONSUMO

.~ , .' o . 'OS (/} C'lll'j S~• ., ~- :3So ~ S--e .", •
DATA

cP.. eo
Q;I <:ll'<:ll ~. Õ OBSERVAÇÕBS

.ê.~ o"~ "O ~
~g ~~ 'Do o",

~ .. o~ ~ ..
'~

~::::,; 'õ~~ ," .
• o. •
"

.~ ~ "" . o<.hl'o ~'a~~ ~ ~.B :'l08""<1> 8~<.l ~

$500
p..,<:ll <;':l.... ",," ia$030 ..§ .... 't!~ .§=

•

.

N. B.- O saldo em estampilhas verificado no fim do nies deverá passar para o mez seguinte.
Os fabricantes não são obrigados a adquirir livros com todos os dizeres deste modelo, podendo mandar Iasel-oa

apenas com as casas strictamente necessarras ao movimento de sua fabrica.
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Modelo E 9

Livro do movimento da consumo e das eataenpí lhas da fabrica da velas de propriedade de ".
á rua de ..• , •.•.....•• n •... no mez de .•..•...•. de 190 .•..

MOV!MEN1'O
MOVIMENTO D.~S ESTAMPILHAS

DO CONSUMO

'" ~ . , . '" rn o:! J,

I
ww

..2'ti;':; S,g <ti c;I >:I ..... 00

o"'O~0' "O,.d ~ "'"DATA E.â"g rD~ ..... til o " OllSEltV,\.çDES
;:">:!<;lo"':: .::: p..~\g .~~ 3
.,; ..... "'h':) ês]:e g ~~ Saldo exietcut e0,.:::; g,~ ~
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...., <tS ::::c. ro ~"",
f-o+> S A 2; Se&"'o~C;go~S.S~ ..§OO <.) r°o..c,

N. B. - o saldo em est<lm~\lhas vei-í ücado no fim do mez deverá passar para o inez eegulute,
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Modelo E 10

Livro do movimento do consumo e das estampilhas da fabrica de cartas de jog-ar, de propriedade
de á-r-ua de n no mez de de 190••.•

!>.IOvnlEKTO

I
DO COKSUi\IO MOVIMENTO DAS ESTAMPILHAS

w "''''c<:I' mm

'" '" c<:I >:l.~ ~o
~ "O~ rr.. "'"-es OHSRTtVAÇGESDATA o" .~ ';'~,g

m

e> t"D C> '~i~;;.s,J~ ~ S~·;:;' Saldo exiatente
o. w .e '" z..~ ",. "
;9'" ~"",

'" 5:: § g.'d ~ S8
" ..§''l.l o~ c ã<l:l12<ee .co H

N. B. - O salelo em estampilhas verificado no fim do mcz deverá passar para o moa seguinte.
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Mo,(lelo E 12 fi1
Livro do movimento do consumo e das estampilhas da fabrica de bengalas de pr-opr-íedade-de.. , .

á rua de n .. 0'0 no mez de 0. 0• de 190..

MüVIME1\'fO DO COKSUNO MOYD1E1\'l'Q DAS ES'fAMPILlIAS
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N. B.- O saldo em estampilhas voriücado no 11m (lo mez deverá passar para o mea seguinte.
08 fabricantes não são obrigados a adquirh- livros com iodos os diaercs-doste modelo, podendo mandar faael-os

apenas com as casas strtctamcntc necessfI:'ias ao movimento do sua (alu-tca ,
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO
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·' Modelo F
Livro de sahída do fumo desfiado, picado ou, míqado, sem o pagamento do imposto, nos termos do

art. 75 § 1° lattra C do regulamento annexo ao decreto "n," '.. _. de .... de _.... 0.0. de 190 ... no
mez de de 190 .

Fabrica 'ou deposito de. _. á rua de 0.0 •••• ,. 0.0 •• 0.0 n . . . . ..
o o

" o o
" <w

~ ~ ~ ~ ~8
" O" < " "NOME DO 1"ADlUCANTE " '< Iil o"zo> ""o

DATA DE CIGARROS l\ESIDEN"CIA o
~o

[-< J:.< <.J O\)SJÜ\ VAÇÕES
OU DOl:\O DA MERCADOIUA A

z"S ~o~
o

"' o o"So

" O" 00"

" o" ">. oo "z ---- __0_-

N. B. - Neste livro s6 será lançado o fumo desfiado, picado ou migado, vendido com destino á confecção de
cigarros ou preparado pelas fabricas por conta dos negociantes per grosso.

, Os fabricantes não são obrigados R adquirir livros com todos os dizeres r1081.0 modelo. podendo infinda}'
Iascl-oa apenas com as casas et.rictemento nccossnrlns ao movimonte do sou csenhcl ccimont.o,
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J,CTOSDO PODER EXECUTIVO

Modelo G

207

GUIA de fumo desfiado, picado ou mígado, sem pagamento
do imposto, nos termos do art. 75. §§ 2° e 30 do regulamento
annexo ao decreto TI•••de de de 190•• , vendido por
F •..•. , estabelecido com fabrica. (ou deposito) a rua de••..•
n•.•.• ; a F...... estabelecído à rua de ..•. n ... e regístrad:
sob fi ••••

Data ••..••••••••

KILOGRAMMAS

o agente fiscal,

QUALIDADE

o proprietario,

N. B. -'E' facultado o augrnento de casas e dizeres, neste
modelo,afim de se lhe poder dar tambem o caracter de nota
commereíal. Quando o comprador fôr da circumscripção do
vendedor, a guia não precisa ser visada pelo agente fiscal,



Modelo H

....'._--_...-
Fabrica de tecidos de F..... , ........ Fabrica de tecidos de F...............
• • • • • • •• • •• •• , ••••••••• o •.•••••• '" •• • • o •••••••••••• • • • • • • o' ..... o •••• o' ••

Rua de.•••.•u....••.•••.•.• 0 ••••••• Rua. de.......n.•.......•.••.......•
Guia de tecidos vendidos a F••••••.•• Guia de tecidos vendidos a F. ~ " .••.•..................................... 1J! ~m:: :d~: :::d~·i9Õ·.:::::::::::::::::em...de....de 190.................. o'Jj

= 0
QUANTlDA- fi F.SPEClE no ~ QUANTIDA- o

ESP&ClE DONUM:&:- NUME- "MARCA DF. DE. VQ-
R.AÇÃO

PEÇAS >- TECIDO '" MARCA DF. DE vo-
RAÇÃO

PEÇA!> >- TECIDO• ~ "LUMES • LUMES •
~ --
o'Jj
fo;
00
ri1

O proprietarío , O propríetarío,....... , ............. • •••••••.,0 •••• , ••••••

N. B. - E' facultado o augmento de casas e dizeres, neste modelo.aüm de se lhe poder dar, tambem, o
caracter de nota eommeroíal.
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AC'IüS DO PODER EXECUTIVO

Modelo I

AO COLLECTOR DE .

Fulano de tal, propríetarío, administrador ou gerente da
salina .....•......•. , pretendendo remetter para (logar do des-
tino) kilos de sal bruto (ou tantos volumes, da marca
tal , pesando cada um tantos kilos) à ordem ( ou ~ eon..
sígnação de Fulano de tal, estabelecido em tal parte, â rua,
tal. , TI••••• ) pede mandeis expedir a competente
guia para verificação e retirada do mesmo sal, que será
transportado pelo navio tal (ou pela Estrada de Ferro tal ou
-ern costas de anímaes),

(Data)

.ásalgnatura

....... ' ~ .. , .
Foi expedida a guia n•.•. "••

O collector
.......... '" , "

Executivo - 19Q5



Modelo J
to
S

~
e
o

g
~

~

to
X

~

"~
~

E:s.ercicio de 1.90...

COLLECTORIA De;••••.•
GUIA DE TRANSPORTE DE SAL

Fica F••.••• proprietario da salina ..••.•.. auto
rizado a dar sahida a .....• kílos de sal bruto ..
............... (") que devem seguir •...........
(") com destino (n tal Iocalidade) .•.... consignado
a F••.•... estabelecido á rua. n .... depois
de liaver o agente fiscal F .•• , feito a verificação
o annotarlo nesta a ímportaneía do Imposto de
consumo a pagar,

Collectaria. de Rendas Federaes de .•••. em..••
de........ de 190...

N .....

o collector

~

veríüqueí (por extenso) kílos de sal que deverão
.. pagar (por-extenso) Rs.
~ Em ... de.........de 190...r O agente fiscal

-------------!----

Verifiquei (por extenso) Icilos de sal que deverão
pagar (por extenso) Rs,

Em...de .. oo .....de 190...
O agente fiscal

Exercicio de 190....
COLLECTORIA DE••.•

GUIA DE TRANSPORTE DE SAL

Fica li' •••. " proprietario da salina ..•...•. auto
rizado a dar sahíd.; a .....• k ílos de sal bruto .•
.••. .•••.••••.. (') quo devem seguir ..•.•......•
(") com destlno (a mr Iocaõdarto) .0.0 •• consignado
a F ...••.• estabelecido ã rua" •.•••• n.... depois
de haver o agente fiscal li' .•••.•. feito a verificação
e annotado nesta. a. importancla do imposto do
consumo a pa.gar. .

conectaria de Rendas Federaes de.,.. em...•
de ....... de 190...

o colloctor

N ...•.

(') A granel OU em volumes de ..•. kilos com a marca ••.••
(") Melo e nome do transporte.



ACTOS !YJ PODEH EX:':Cé:Tl\'(1 2Il
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Modelo K1

Livro da entrada e sahida do sal no estaeerscímento commeroíet de propriedade de •..... , u

â rua....................... n.,... no mez de............... de 190...

ENTRADA

\

SAHIDA

o o o •Quanti- d -1!
ec o'" Ouanbi-" "dada s '" "g dade

ro
o c-

nATA - ;; c,
!l Se- - Destdnatarro Local <

S ro DA1'A >
Ktlos o o" Küoe "o • o z"; "~ " c, ro

H ,5 'o o
o

---- ---- ---- ---'- --_.- ---- ._---
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1õ

ã
m
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AC'!'OS DO PODrm EXECUT{\'n

Modelo L

DESPACHO DO SAL

ia Via

213

Fulano de tal, estabelecido á rua n..••.
despacha o sal abaixo declarado, vindo de••...•••..........•
11a embarcação•.•.••...•......•• procedente 'de .•........••••
entrada em.••. de •.•........•. de 190...

~

'" ..,
>O
c» MARCAS ... IMPOSTO:5 -e
c 8
-c-- --

I A & E •..••• Mil saecos de sal bruto, pe-
sando cada um sessenta
kilos ; total sessenta mil
kilos a ................... 20 1:;'00$000

2 P L. ....... Quinhentos saccos de sal
bruto, pesando cada um
sessenta kilos ; total trinta
mil kilos a............... 20 600$000

3A granel ..• Doze mil kilos de sal bruto a 20 ;'40$000
2:040$000

(Data)

Assignatura.~ ................... ,

I

,

I
I
I
I I



214 ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Modelo M
AUTO DE INFRACÇÁO E APPREHENSÃO

Aos••.•.•dias do mez de••••••• do anuo de mil novecentos
c.••. O" ás .•.••.horas da ...... "' verificando que F •.••. esta
belecido com negocio (ou fabrica) de ...•• "' á rua •....•••••••••
numero ,' desta cidade de , onde me achava no
exercício de minhas funcções de agente fiscal dos impostos de
consumo, tinha. exposto á venda (ou vendido) as seguintes mer
cadorias. som estarem devidamente estampilhadas (ou em qual
quer outra contravenção), tendo (ou não) apresentado a nota
de compra, infringindo assim o disposto no artigo...•. do regu-
lamento que baixou com o decreto numero de...•...de
f~vereiro de mil novecentos e seis, notifiquei o facto ao refe
rtdo F ..•..• e fiz apprehonsão, que tornei effectiva, das ditas
mcrcadorías e da nota, conduzindo-ascommigo para a Recebe
doría (011 Repartição Fiscal do local, ou delxando-as depositadas
em poder de F . . . . • ou do proprío autuado, como consta do res
pectivo termo de deposito) j do que lavrei o presente auto de in
fracção e apprehensão, que vae assignado por mim, pelo autuado
e pelas testemunhas F ... e F •.. e será presente ao Sr. dírcctor
da Recebedor-ia (ou chefe da Repartição Fiscal do local) junta
mente com a nota e as mercadorias apprehendidas (ou, si tiver
havido deposito, juntamente com o mencionado termo de de
posito, a nota e um specímen das mercadorias apprehendidae),
para os devidos fins.

-Asstgnados : O agente fiscal.
a autuado.
As testemunhas.

XOTAS

1. a - A infracoâo deverá ser especificada, declarando-se a quanti
dade, qualidade e procedenoía das mercadorias em contravenção, isto
é, si havia falta, iusufficiencia ou irregularidade de estamptlhamento,
si as estampilhas eram servidas, fragmentadas ou falsas, si as mer ..
cadortaa não tinham rotulo ou si as estrangeiras o tinham em por
tuguez e vice-versa, si havia falta de livro, irregularidade ou falta de
escnpte, si o estabelecimento não estava registrado, ou qualquer con
travenção punível por este regulamento.

O auto de ínfraccão que envolver acção criminal será esstgnado
pelo agente fiscal, o autuado e tres testemunhas.

O auto de desacato deverá ser dísríncto do de ínfracçâo.
Si o autuado recusar-se a aseignar o auto, eeré esta ctrcumstancia

additada da seguinte fôr-ma: - Em adduamento a este auto, declaro
que, apresentando o mesmo ao autuado para assignar,_ recusou-se elle
:J., iaael-o, etlegando (ou dizendo) que .••, o que fOI ~estemunhado
por F. o. e F ..• que commígo asstguam esta declaracão,

Aseiguados r O agente âacal , •.•••••
As testemunhas •.••.••

2.a _ Este modelo de auto é simplesmente exemplificativo, po.
dando ser mais desenvolvido, conforme as círcumstenciae do facto ou
fac tos occorvidoe,



ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Modelo ]i[ 1

AUTO DE INFRACÇÃO E APPREHENSÃO

215

Aos••.••..•..• dias do mez de•••••.•...•• do auno de mil
novecentos e......•. ás .••.... horas de.••...•.. verificando
que .•...•.._ estabelecido COID ••••••••••••
de••..••••••••.••..••••.•.•••••.• á ..
.numero '•.••.•.••..•.... dest .•..••...•...•...••.
• • . • . • . • . . . . •• . •.• .. onde me achava no exercício de minhas
funcções de agente 'fiscal dos impostos de consumo.........•............. .... ..... ... ... ....... ....... .. ................
.. .. ...................., ,

inf;i~gi~do· ~'s;i~'~ 'di~P~~i~' ~~. ~~,t: ':;.; .:. d~' ~~g~i~~~~t~
que baixou com o decreto n.•.... ~ de .•.•.. de .• ~ •••••.•••
de mil novecentos e seis, notifiquei o facto ao referido ....•
.•.......•.....•. . e fiz apprehensâo, que tornei effecttva,
da. dita mercadoria, conduzindo-a commígo para a•.. ' ;
doque lavrei o presente auto de ínfracção e apprehensão, que
vae assígnado por mim, pelo autuado e pela testemunha ..•••
.... .• . . .. . •• . e será presente ao Sr.......•... '.. junta.
mente coma apprcnendída, para os devidos
flns.

O ag~llte fiscal. ....•..•



216 AOTOS no PODER EXECUTIVO

Modelo M2

AUTO DE INFRACÇÃO E APPREHENSÃO

Aos dias do mez de do anno de mil novecentos e ..
as .noras da verificando que eatabelecído-
com de•.•••.•... o.á numero ••..
dest onde me achava no exercício de
minhas funcções de agente fiscal dos impostos de consumo .•.••
.. . .. ................... ... ......"" . " .
.. • • " " o .

• " " o' •• '"'' , .

iriir'i~gi~d~' ~;;im ~. di~p~std ~·ó·~;tig~·.""'.'::'::: :::::::::::::
do regulamento que baixou 'com o decreto numero .•...•..•..•.
de.... de•...•.••..• ~ •..de mil novecentos e seis, notifiquei
o facto ao referido _ e fiz apprehensão,
que tornei effectíva, da dita mercadoria. o • deixando-a..•de-
positada... em poder d .....•...••...•.••...•.•. como consta,
do respectivo termo de deposito; do que lavrei o presente auto
de ínfracção e apprehensão que vae assígnado por mim, pelo
autuado e pela... testemunha.•.....•...•.•...'•..•......•.•..
e será presente ao Sr .......••.... _..•.•....•..••.•...• junta
mente com o mencionado termo de deposito••.•..•..•....•.•..
4 ••••••••••••••••••••• 1 como specimen da... mercadoria .•.
apprehendida .•. , para os devidos fins.

O agente fiscal. ..
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Modelo M 3

AUTO DE INFRACÇÁO
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Aos..•. dias do mez de.•.....••do anno de mil novecentos
e.,..as•... horas d..••......verificando que................•.
estabelecido. •. com...••.•.•.•...de .•......•.•..•.•.a .
.. •.•.•• •numero•..•....•..........dest ......•..•.•..•
...•..... .onde me achava no exercício de minhas Iuncções de
agente fiscal dos ímpostos doconsumo '" '" ..

...... ...... .............. ............ ..... ... ...............

..... ...................................... .. .............. .
infringindo assim o disposto no artigo .............••.... : ....
d,o regulamento que baixou com o decreto numero•...•••
de de....... de mil novecentos e seis, notifiquei o
facto ao.... referido ;
pelo que lavrei o presente auto de Infracção, que vai assignado
por mim, pele autuado e pelas testemunhas.•................
......................................... e será presente ao
Sl' para
os devidos fins.

O agente fiscal..............•....................... Q ....
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Modelo N

AUTO DE DESACATO

Aos.•• dias do mez de......••do anno de mil novecentos e .•. ,
ás •.• horas da .•....• achando-me, no exercicio de minhas runc
ções de agente fiscal dos impostos de consumo, na casa de F •••• ,
sita a rua nnmero ..• , desta. cidade de ..•... , ruí am
desacatado (") pelo dito F. (ou pelo seu empregado F., ou por
li., a seu mandado), pelo que, de Recordo com o art. 53 do
regulamento que baixou com o decreto numero ...•• de ••..• de
fevereiro de mil novecentos e seis, lavrei o presente .auto de
desacato, que vae assignado por mim, pelo autuado e pelas teste
munhas F. F. e F •• e será presente ao Sr. Director da Rece
bedoría (ou chefe da Repartição Fiscal do local) para os devidos
fins.

Assignadcs : O agente fiscal,

O autuado,

.'\5 testemunhas,

NOTAS

C) O desacato ou. aggressão eleve ser descrrpto minuciosamente.
r-elatando-se todos os factos e circumstancias que tiverem occor
rido.
r Deverá ser lavr-ado auto nos termos deste modelo contra a pessoa
que, por qualquer fórma, houver cmhcraçado ou impedido a üsca
Iiaaçào ,

Si em consequencia do desacate se der detenção, será esta circum
stancia , tambem, mencionada no auto, em que, neste caso, se di i-á em
oimai-c- Auto de desacato e detenção .

....-\. detenção será sempr-e ordenada, na Capital Federal, de ordem
do Ministr-o da Fazenda' e, nos Estados, de ordem do chefe da Be
partição Fiscal do local.

DECRETO N. 58DI ~ :DE 12 DE FEVEREIRO DE 190~i

Crca mais nma In-ígnda de iufan tcria de Guardas Nacionnes na
OOllH11'ca de So-u-e, no Estado do Pará.

o Presidente de República dos Est<1dos Unidos do Brazil,
para. execução do decreto li. 4:31, de 14 de dezembro de 1800,
decreta :

Artigo único. Fica crJi),(lo, na Guarda Nacional da. comarca
de Sout'e, no Estado do Pur-a, mais urna ln-lgada de infantaria,
com a designaçào de 74(1., a qual se constítulra de tres batalhões
do serviço actívo, ns. 220, 221 e 2·2'~, e um do da 1'0301'V<1,
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sob n: 7~, que se o~ganiZJ,I'ão com os guardas que.líüccdos
nos dlstrlc~OS da rofer-ída «omarca ; revogadas as disposições
em contrario,

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1906, 18° da, Republica..
FRAr\ClSCO DE PAuLA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seobra,

DECRETO N. 5802 - ne U :DE :F3~V.ER.ElRO Dl~ 1903

Approva o novo plano de uniformes para a Guarda Nacional
da União.

O Presidente da Repu blica dos Estados Unídoa do Bruztl
aitendendo ao que representou o comma..ndo superior da.. Gnard~
Nacional nesta Capital, decreta:

Art. },O Fica approvado o novo plano de uniformes para
a Guarda Nacional IhL União, constante da consolidação e
desenhos que a este acompanham.

~·\rt. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de Ievereiro de 1906, 18° da Republica.

FRA!\'ClSGO DE PAUL.-'\, RODRIGUES AL ·YES.

J. J. Seabra.

Plano de uniformes para a Guar-da Nacional da União, a
que se refere o decreto n . 5892, desta data

OFF1CIAES

(t)-Pi"úne·[ro unifor-me

Capacete com peunacho, dolman de panuo com alamarcs
de cordão de ouro, calça azul, com galão de ouro, ou branca,
dragonas, espada, fiador de cordão de ouro, taüm com guias
de cadarço de seda verde e ouro, lUY<1s de pcüíca branca, botas
ou botinas e esporas ou salteiras.

Especificações

1. Ca.pocete-De cortiça, torrado externamente de brim do
algodâo-setirn, branco, e internamente de setím verde claro,
copa de fôrma oval, com O~,l5 .de altura, a partir da cinta.
A aba terá. na. frente Om,06 do largura, que irá gradatIvamente
diminuindo para os lados att'; a altura das carrancas e dahi
augmentando , para formar a pala posterior, que terá, OUl,OS (lo
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la,rgura maxima , Na cinta, de cada um dos lados, tei-a urna car
ranca de Om,O.25 de diametro, com gancho móvel, na frente um,
emblama formado de dous ramos de fumo e café e encimado
por uma estrella, com Oro ,06 de díametro e ramagem, tudo de
metal dourado, tendo no centro o dístínctrvo adaptado, que terá
Olll,05 do altura, tambem de metal dourado. No alto da copa
tel'it uma cruzeta com aberturas, na parte correspondente ao
ventilador e um gancho no ramo que fica na parte pcsteríor, Ao
gancho da carranca do lado esquerdo se prenderá uma das extre
midades de uma corrente. cosida sobre carneira branca, que,
passando pela frente e por baixo do emblema, irá prender-se
pela outra extremidade do gancho da cruzeta. Na porca do ven
tilador se atarracharà a haste do pennacho ,

A corrente sorti. usada, quando a eavallo, por debaixo do
queixo, presa aos ganchos das carrancas afim de impedir a queda
do napacote.

Todas as pecas serão douradas, finas e de metal sufficiento
mente leve.

2. Distinctivo-No centro do emblema:
Uma espherc para 0$ officiaes cüectívoa do commando su

perior;
Uma granada em chammas para a artilharia de cam-

panha. ;
Dous canhões cruzados para a artilharia de posição;
Duas carabinas cruzadas para a infantaria;
Duas espadas cruzadas para a cavallaria ;
Um caducou para o corpo medico.
Todas estas peças serão de metal dourado fino.
3. Pennacho-De pennas ou de crina, em fórma de chorão,

tendo, Quando atarrachadc ao espigão do capacete, Om,lS de al
tura. preso a uma oliva de metal dourado com haste roscada
para atarraehar no ventilador. a crina ou as pennas cahírãc em
redor da. copa om,03 abaixo da mesma, de modo a cahir até á
base do emblema.

Esse pennacho será:
De crinas brancas para os officiaes do estado-maior do com-

mando superior;
De pennas pretas para os do corpo medico;
De pennas encarnadas para. os de infanta.ria ;
De pennas carmezim para os de artilharia de posição;
De crina encarnada para os de cavallaria ;
De crina carmezim para os de artilharia de campanha;
De pennas verdes, iguaes, para a reserva.
A crina póde ser anirnalou vegetal.
4. Dolroan-De panno azul ferrete, com alamares de cordão.

de ouro, abotoando ao centro, com tres ordens de oito botões,
sendo uma. no centro e duas lateraes,do comprimento do braço
estendido até ao meio da palma da mão ; abertura ao lado es
querdo para dar passagem aos copos da espada, quando suspensa
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ao gancho do talim ; galla em pé com Om,03 a 0·'\045 de altura,
mangas de meias carceüas cm meia lua, com 0"\10 da altura com
tres botões pequenos nas earcellas, sem passadeiras nos hombros ;
sobre as costuras das costas, e em toda a volta, a partir da base
da golla, guarnecido de cadarço preto de lã e seda de Olll,OW de
largura. que acompanhará a abertura do lado esquerdo, for
mando disposição symctt-ica do lado direito. Todo o cadarço que
enfeita o dolman será.contornado de um soutache preto de lã e
seda de om,002. A goBa e as carcollas serão de velludo azul
ferrete para os offíolaes do estado-maior do commando superior
e os commandantes de brigada, tendo aquelles nas extremidades
uma esphera bordada a ouro e estes, tambem nas extremidades
da golla, os numeres das brlgudaa respectivas, de metal branco
de o-,02 de altura.

Para os officiaes do corpo modico os trapesios da goUa e as
carcellas serão de velludo côr de pinhão, tendo nas extremida
des da golla um caducou bordado a ouro.

Nos corpos arregimentados os trapeaíoa das gollas e as car
celtas serão de panno das seguintes côres:

oarmezím para. a artühar-ía ,
Encarnado para. a cavallaría e infanta.ria, inclusive os da

reserva.
Nos trapesios os numeres dos corpos respectivos, de metal

branco, de O'" .02 de altura.
5. Vivos-Carmezim para a artilharia, encarnado para a

infantaria, branco para a caval lar-ia, verde-claro para a reserva
e c6I'de pinhão para o corpo medico.

6. 1Calças-De panno azul ferrete, de galão de ouro de
quatro cordões para os orâcíacs superiores e doue cordões para
os demais officiaes.

As calças brancas só serão usadas em formaturas,
7. Dragonas-Com pala e palmatória de metal dourado e

brilhante, forradas de setim amarello, tendo quatro ordens de
escamas, guarnecidas ele doas frisos em relevos e .lavrados, em
fórma de canotilho, com bordado em volta da chapa e franjas
de canotão grosso para os officiaes superiores e cauotüho para
08 capitães e otliciaes subalternos.

Para os corpos arregimentados em geral, as mesmas dra
ganas, sem o bordado em volta -dachapa. Os officiaes dos esta
dos-maiores das brigadas usarão das mesmas dragonas dos affi
cíaes arregimentados, isto 6, sem o bordada em volta da chapa.

S. Alamares-De cordão de ouro de 01:'1.,004 de diametro, com
duas passadeiras de seda verde e ouro no centro, e duas antes
dos laços extremos e dispostas de modo a serem presas, nos bo
tões Iateraes e nos do centro do dolman .

9. Tatim-Com guias de cordão dobrado, coberto de seda
verde e ouro, dispostas perpendicularmente; será collocado por
baixo do dolman .
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10. Espada-e-Com COpOS e braçadeiras douradas para o chefe
do estado-maior, commandantes de brigada e secretario geral;
simples, isto é, sem bordados. para. os demais ofüciaes, Os copos
da espada serão abertos, com as armas da República.•

Para os otãctaes do corpo medico a bainha da espada será
de couro preto. sendo os copos e braçada.iras douradas. Os punhos
das espadas serao brancos para os officiaes dos estados-maiores
e dos de cava.llaria e pretos para os de artilharia, infantaria e
reserva.

11. Fiador - De cordão de ouro com Qm,004 de diame
tro, tendo suspensa uma borla em fórma de pera oncanastrada
de fio de ouro e medindo 0''',040 de comprimento e Om,092 em
sua maior grossura; em cima desta irá um passador de
ouro espigado de Om,Ol de altura e igual diametro; o re
mate será feito em uma maçaneta conica de cordão de ouro
fosco e brilhante; a franja terá 0"\06 de comprimento e será de
canotão para os cffíciaes superiores e canotilho para os outros
officiaes.

A pera do fiador será achatada para o chefe do estado
maior, commandantes de brigada e secretario geral.

1:2. Luvas - De pellica branca em geral, _ou camurça
branca.

13. Divisas-De galão de ouro de um cordão de Olll,Ol;?, em
torno dos canhões da manga separados de OlU,003 entre os galões.

14. Botas-De couro da Russia, de montaria, alcançando até
panca abaixo dos joelhos.

15. Botinas-Int6iriças de pellica ou bezerro pretas, ou po
limento.

16. Esporas-De metal branco á chilena.
17. Salteíras-e-Douradas e lavradas para o chefe do estado

maior. commandantes de brtgada, secretario geral e cirurgião
mór. Lisas para os demais officiaes em geral.

b)-Estado-ííWioJ· dos brigadas

L Os commundantes das brigadas e respectivos offíciaes
terão em 10 uniforme os mesmos pennaehos estabelecidos para a
arma a. que pertencerem, sendo, porém, de crinas carmezim
para a de artilharia.

2. Os demais offícíaes usarão dos mesmos uniformes esta
belecidos para os ajudantes de ordens do commando superior,
tendo, porém, nas extremidades da golla, em lagar de globos,
os numeras das brigadas a que pertencerem, de metal branco
de Olll.O.2 de altura e no kepi ou capacete o emblema da arma,
sendo o permacac ídenttco ao dos commandantas de brigada.

c)-Segundo uniforme

Kepi ou capacete sem pennaohc, dolman sem alamares de
ouro, dragonas, calça azul com listra, ou branca, talim, espada,
fiador de ouro, botes ou botinas, esporas ou aalteiras e -luvas
brancas.



ACT0~ DO POD:CR EXECUTIVO

Específlcações
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1. Kcpi-s-De panno azul ferrete, tendo QOl,lO de altura na
frente e Olll,12 na parte posterior. com a cinta de om,045. A
cinta e copa serão forradas internamente com entretela grossa
flexivel. A cinta será contornada na parte superior por tantas
tranças de ouro de 001,003 de largura, dispostas parallelamente ,
quantos os aceessos dos postos já obtidos, 08 quartos guarne
cidos de tres das mesmas tranças e no fundo um enfeite tam
bem em tres ordens parallelos entre si. na frente 0- emblema,
pala de sola debruada e envernizada de preto, bastante incli
nada sobre os olhos, attectaudc a fórma de telha e com 001,058
de largura no meio. tendo na parte superior um cordão de ouro
de Om,005 da díametco, com dous nós presos nos extremos por
dous botões pequenos do uniforme. As cõres dos kepis serão as
seguintos:

Copa azul ferrete e cinta de velludo preto entre vivos de
paanos também azul ferrete, para os officiaes do estado-maior
do commando superior e commandantes de brigadas e seus
offíciaes do estado-maior;

Copaazul ferrete e cinta carmczím, com vivos desta côr ,
para a artilharia de posição ;

Copa azul ferrete e cínta encarnada, com vivos desta côr ,
para a íntantaría ;

Copa azul ferrete e cinta encarnada, com vi vos verde-claro
para a reserva;

Copacarmezim e cinta azul ferrete, avivada de carmezim,
para a artilharia de campanha;

Copa encarnada e cinta azul ferrete, para a cavallaria ;
Copa azul ferrete e cinta de veUudocôr de pinhão, com

vivos desta CÔ!', para o corpo medico.
2. Emblemas-Bordado a ouro, formado de uma rama

gem de fumo e café de Om,06 de diametro e encimado por uma
estrella. O bordado será sobre velludo azul ferrete para os
otIiciaes do cornmando superior e corumandantes de brigada.
Velludo côr de pinhão para. o cirurgfão-mór-.

Para os corpos arregimentados. será sobre panno carme
zím para a artilharia, encarnado para a infantaria, cavalla
ria e reserva, e côr de pinhão para o corpo medico.

1\'0 centro do emblema os mesmos díetíncttvcs do capacete,
porém, bordados a ouro.

3. Dolman-O estabelecido para o primeiro uniforme com
as seguintes modificações: duas ordens de oito botões, abo
toando ao centro interiormente por botões do panna ; no peito
oito ordens de alamares de cadarço preto de lãe seda de
Oro,OIS de largura (o mesmo da guarnição das costuras), contor
nado de um soutacne da mesma côr de lã e seda o de Om,002.

4. Calças-de panno azul ferrete com listras de cadarço
preto de lã e seda de om,04 de largura, para os offlciaes do
commando superior e commandantes de brigada.
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Listras encarnadas para a infantaria, cavallaria e reserva,
carmezím para a artrlnaría e pretas como as de estado-muíor
para o corpo medico.

Na artüharta de campanha as listras serão duas de Om,2
cada uma, separadas, na cavallaria duas de iguaes larguras e
separação e na reserva um vivo verde claro ao centro da
listra.

5. Tahm-c-O do primeiro uniforme para. os offíctaes do
commando superior. commanôantes de brigada e corpo medico.

Par a a artilharia e reserva talim do couro da Rússia e
para a cavallar-ia e infantaria, de couro de anta euverníaado e
branco.

G. As demais peças serão como as estabelecidas paro, o
primeiro uniforme, vigorando também o disposto no § b, n. 2.

d) - Terceiro uniforme

Capacete ou kepi com ou sem capa branca, dolman com
platinas. calça de panno ou branca. talím, espada, fiador ele
retroz, luvas de pelliea branca. botas ou botinas, esporas
ou saltetras,

Jcspecíftcações

1. Platínas do dolman-De metal dourado em fôrma de
teapcsíc, forradas de panno da côr dos vivos adaptados ; SU~

perficie com tces ordens de escamas na parte superior e lisa
na parte inferior, onde levará os distinctivos de metal
15ranco.

2. Fiador-De cordão de retroz preto em fôrma de canotão
para os offieíaes do commando super-ior e commandantes de
l)rigada, e de retroz côr de pinhão para o cirurgião.

De cordão de retroz torcido em canotílho de CÔl' de pinhão
para o corpo medico, carmezim para a artilharia, encarnado e
azul turquesa para a cava.llaria e infantaria, e verde para. a
reserva. .

A capa branca do kepi terá. acima da cinta as tranças
dos postos dispostas da forma já especificada, sendo porém
essas tranças de soutache branco.

As demais peças serão como as estabelecidas para o se
gundo uniforme, eacepcâo feita do talim para os offícíaes do
eommanôo superior, cornmandantes e officiaes das brigadas e
corpo medico, que será. de couro da Russía ,

e) - QUMto uni(mome

Capacete ou kepi com capa branca, tuníca de panno ou
branca, calça de paano ou branca, talím, espada, fiador de re
traz, botas ou botinas, esporas Ou salteíras e luvas.
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Espeotücacõee

L 'I'uulca de pa,nno-De panno azul ferrete, abotoando ao
centro por uma ordem de oito botões, gnlla em pé com tra
peslos e carcellas, como se acha estabelecida para o dolman do
segundo uniforme.

Nos trapesios as extremidades da golla, os distinctivos ou
numero dos corpos já estabelecidos no mesmo dolman,

2. Platinas -De velludo azul ferrete para os officiaes do
commando superior e commendantes de brigada, côr de pinhão
para o corpo medico, encarnado para a infantaria e cavallaria,
e carmeatm para a ar-tilhar-ia.

A platina sent circulada dos lados. dando volta pela parte
superior, de uma trança dourada em zig-zag, e abotoando em
cima por um botão do uniforme.

3. Tuníea branca-Toda de brim branco, do mesmo feitio
da de panno, sem platinas, os numeras ou dístínctívos de metal
doura.do.

As divisas, sobre brím branco. serão de galão de ouro.,
<1. As dernais pé-as serão como as estabelecídas para. o

terceiro uniforme.
A reserva nãc ter?~ o quarto uniforme obrlgutorío.

1) - Ser-oiço de campo

A capa branca do kepi será em feitio de lenço na. parte
posterior, cahíndo nas costas até OIll,30.

9) - Capotes e ponchos

1. capote - Para a artilharia de posição e infantaria:
De panuo azul ferrete com costura e presilhas. abotoado

com seis botões grandes do unifor~e, gol!(), em pé, á qual pren
de-se o capuz por pequenos botões de massa, pretos, com
abertura sobro o quadril esquerdo, aberto na parte posterior,
mas podendo fecha-e-sc por meio de pequenos botões occultos e
tendo deus ccnttmetroa depois das extremidades, das gollas
tantas tranças «e ouro ieuecs ás do kepí dispostas vertical
mente quantca forem os drstíncttvos rios postos.

;2. Poncho-s-Ue pannu azul fer-rete para todos os orllciaes
montados, em geral, alcanç.mdo o comprimento até o meio
carro das botas : a ~~'bCl'tUl'a terá 0.0 comprimento Olll,20 e de
Iargurn ()lu,Oel, fechado com tres botões grandes do uniforme; a
golla medirá 0"\05 de altura e a. clla se prenderá o capuz, por
meio de pequenos botões pretos de massa, a abertura será
guarnecida. do tranças de OUi'O de Ol<l,003 do lergura
'quantas as das (~ivi:);lS, identicas ás do capcte ,

Com o C<1;)ot,; o o poncho podem S81' usadas, em caso de
chuva? D.S C<11ns de oleado para os kcpis, tendo apenas o dístíu
ctivo da arma em metal dourado.

Executivo - 190G
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h) - Offietaes ~'cfQ'1'mados

Kepi de panno azul ferrete, sobrecasacaconl passadeíras,
gravata, calças de panno ou branca, taüm doe couro da Russía,
fiador, espada. luvas de pellica branca e-botinas.

Espocí âcacses

L Kepí- O adoptado com (1" cinta, do mesmo panno da copa
(aZu! ferrete).

2. Emblema - Como o dos eãecüvostbordedo em panno
azul ferrete tendo ao centro uma estrella bordada a ouro, de
()m,015de ralo.

S. Sobreeasaca - De panno asuj ferrete com golla deitada
e duas ordens de oito botões cada uma, e cujo comprimento
deve at üngh- ao começoda primeira phalange do dedo pollegar,
estando o braço estendido ver tícalmente, mangas 'de canhão e
Iargura regula!', tendo cada, uma, tres botões pequenos na
costura externa e com dívísas do galão de orn,OI2,como as dos
offlciaes do secvlço aoúivo ; os bolsos da parte trazeíra terão
pestanas com tres botões cada, uma.

4. Passcdeiras e- Serão do mesmo panno da, sobrecasaca,
com om,-!'2 de comprimento,Orn,ü4 de largura e com uma guar
nição bc-dada de 0'n,01 e no centro uma estrella bordada a
ouro para QS oütcreos superiores e a prata para os domais.

5. (~~t<·...vata - De seda preta tendo .no centro, de compri-
mento 0"',20 e de Iargura total, Om,Ú9.

G. Calca _. De prumo azul rerrete.
7. 'I'allm - De COUl'O da H,US8h~.

g. ;;'ia6.or - De retroz preto torcido em cauotílho ,
p. Luvas - De pel.licn branca.
10. Em pr-imeiro uniforme os officiaes reformados usarão

<lo peuaache verde e »marello no kcpi, as dragonas estabele
cidas par;:>" os CN'pCS arrogírneutados, caiçccom galão de ouro,
fia/lar de ouro, e banda de malha de seda. carmesim, com bor
las CObGi,'t;1S de cordão de ouro fosco e brilhante e com franjas
de canotãc de OUf:O pari':' os officiaes superiores e de canotilho
p~H'2" os subultemos .

l l . RI:::'. passeio é parmittldc o uso do collete de panno azul
ferl'et8 ou branco, com uma ordem de seis botões do uniforme.

Chapéo armado, casaca e calça com galão. ccllete, dra
ganas, gravata, talím, espada, fiador, botinas e luvas.

Expeciücacões

1. Chapéu armado - De pel.lo, completamente Iiro. com as
abas apanhatias, tendo nas prcsnbos ires ordens de canotl~o de
ouro de üm ,005 de díamctro.
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2. Casaca - De panno azul ferrete com duas ordens de
cinco botões, sendo 08 primeiros na ctnjura e os outros em
espaços íguaes até a goüa ; duas mgtezas de om,045 de largura
em baixo, O\lJ ,055 no centro e QllJ,055 em cima. beira aberta no
começo das abas, junto à costura da cintura ao lado dos botões
centraes, duas pestanas com tres botões pequenos do uniforme;
golla deitada, tendo no centro a largura de QllJ,030, mangas de
duas costuras, apertando proporcionalmente para, o extremo
inferior, punhos de Om,083 de altura. abas á francesa, sem
franzido, com o comprimento de modo que o extremo fique
distante Oro,OSO. os punhos da manga devem ter Om,085 de
altura, e serão ornados com as respectivas divisas e guarne
cidos TI:1 costura da par-te posterior com tree botões do uni
forme, pequenos, distanciados entre si de OJn,028, sendo o do
centro collocedc na juncçâo do canhão á manga, As abas terão
dons botões á cintur-a G dons na. extremidade inferior.

:3. Ocllcte - De Linho ou fustão, brancos, ou casemira
branca, sem golfa, '-I bctoau.lo urna só ordem de quatro botões
pequenos do uniforme.

4. Passadeiras - Cosides pelas extremidades nas hombreiras
da farda, de modo a. tomarem-se fixas deixando levemente
gurnir a drugoua..

As passadeiras medirão úm , ll5 de comprimento e 0D.1,OS8 de
largura; e seu bordado terá a seguinte dimensão: cercedura
de Oln,006 de largura, sendo a guarnição de cordão de cano
tilho de ouro fosco de Qm,003 de largura e om,002 de altura,
bordado sobre penao azul ferrete. tendo no centro um globo
bordado ti prata para o chefe do estado-matai'. secretario geral
o commandantes das brigadas e a OUl'O para os demais otlícíaee
effectdvos do commundo superior e dos estados-maiores das
brigadas, e o distiuctivo da arma para os offíciaes arregímen
tados da actí va ou da reserva e reformados ; sendo as dregonas
as determinadas para. o primeiro uniforme.

5. Grava ta - Bra ncu, sem adorno de espeoíe alguma.
6. Espada - talitn, flador-, Iuvas i e botinas do primeiro

uniforme,
7. Este uniforme só será usado pelos offlciaes do serviço

activo, da reserva, e reformados, em solemnidados civis que
exijam traje de rigor, corno sejam bailes, p-ecepcôes, etc., etc.

Em espectuculos poderá ser usado desarmado e sem dra
ganas, com um kepi azul fr.rl.'ret'J e distinctívos e emblemas
correspondentes ás passadeiras.

8. Ao chefe do estado- maior, commandantes do brigada,
secretario gerai o corpo medico será facultado o uso da. sobre
casaca estabelecida para os orâeiaes reformados e kepí do
segundo uniforme, tenno, porem, a sobrecasaca as passadeiras
estabelecidas para a casaca, calça sem listras e collete.

Este uniforme sera usado em trabalhos de repartição, .ern
passeio e em todos os actos em que o ofâcíal não tenlw, de com
parecer armado.
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ir- Officiaes agg1oegados

Os offlcíaes aggregados usarão dos uniformes estabele
cid os para os corpos ou estado-maior em que tenham servido,
an tcriormente ao acto que os aggr'egou, substituindo-se os
dís tincüvos cu numeras em todas as peças, por cstrcnaa de
metal branco de 0:n.02 de diarnetro.

h) - Officiaes honoraríoe ou graducrdos

Os offlciaes houorarios ou graduados usarão de uma es
treI1a bordada a prata com raios de Otll,03 de comprimento, no
braço direito, om,U5 acima das-divisas e ao lado das c.rreeüas
do dolman ou tunica .

l ) - Disposições geraes

i. Os ajudantes de ordens e assistentes do commando su
períor e brigadas usarão quando armados e em serviço acom
panhando ou representando os respectivos commundantes, de
atamarea com duas agulhetas, pendentes do hombro esquerdo
ao peito, sendo para aquelles de cordão de ouro de Om,004 de
âíametro e para. estes cordão de seda verde e de ouro.

Esses alamares serão usados por qualquer offícía.l effecti vc
ou aggregado que desempenhe luteríuamente qualquer dos
cargos acima. mencionados.

2. Os botões serão os que sempre foram usados pela
Guarda Nacional, isto e, um globo cercado por 21 estrellas para
todos em geral.

3. Não será permittído o uso ele espadas offevtadas sob
qualquer pretexto, que não sejam do modelo estabelecido no
presente plano, assim como o uso de bengala ou chapáo de sol,
quandc os offlciaes fardados.

4. Os orücíaes que forem nomeados ou promovidos só serão
considerados fardados e promptos para o serviço, nos termos do
<trt.20 do decreto D. 1354, de 6 de abr-Il de 185J, quando
se apresentarem em segundo uniforme para tomarem posse no
prazo legal.

m)-Distincti'l.los de exercício

1. Os chefes eífectivos dos esta:ios·maiores terão como
dísünctívos um giobo bordado a ouro e circulado por uma ra
magem de fumo e café em ambos os braços, Oll"05 acima. dos
galões.

2. Em geral todos os cfflciaes, em exercido de com
mando, quer effectivo, quer intcr'Ino.. como distinctivo deSSE!
exercício.. terão no capacete do l° uniforme uma tulipa de
pennas brancas de Om,12 ele altura, collada CID uma oliva de
om.3 80b1'e uma roseta de metal, tendo no centro uma estrelta
dourada sobre fundo verde esmaltado, conforme o rnodelcjunto .

Esta tulipa será collocada do lado direito do capacete, 0"\07
acima da cínlia.
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n)-Disposiçõ,o transitaria

Findo o prazo de sais mezes da data do presente decreto, só
serão reconhecidas peças de uniforme para a Guarda Na.cional
desta Capital as que tenham sido determinadas pelo presen te
plano, sob as penas do art. 39 do decreto TI. 1354, de 6 de abril
do 1854.

Para os Estados o prazo será de oito ruezes.

II

a)- Sargentos-ajudante e quartel-mestre

1. Usarão de todas as peças dos uniformes estabelecidos
para os officiaes dos respectivos corpos, sendo. porém, de retroa
côr- de ouro os alamares do 10 uniforme e as dragonas de c..1.
notão do mesmo retroz.

2. A calça do lo uniforme será a mesma do 2° e 3°, hem
assim o talim.

3. Distinctivos -e- As armas da República de metal dourado,
sendo no braço direito para o ajudante e no braço esquerdo para
o quartel-mestre,

III

b)- Officiaes inferiores

Os mesmos uniformes estabelecidos para os guardas, com as
seguintes alterações:

Ls lo uniforme - As ferragens do capacete serão de metal
dourado.

2. Charlateiras - De quatro escamas e frisos, de 'metal dou
rado brilhante.

3. Banda - De lã. encarnada. ou carmeztm.
4. DIvisas-De galão de ouro de Oln,12 de íargura e de um

cordão cosido sobre panno encarnado e indo da costura externa
a interna do ante-braço em forma de angulo agudo com o ver
tíce para a mão, usadas no braço esquerdo, sendo cinco galões
para o lo sargento, quatro para o 20 sargento, trea para o for
rie1 e dons para os cabos de esquadra.

5. Luvas-De peaw de svede brancas para os sargentos.

c)_2° e 3 0 uniformes

As platinas da tunica terão o zig-zag de soutache de seda
côr de ouro,

Banda - A do lo uniforme.
Aos inferiores em passeio é permittido o uso do kepi igual

aos dos nffícíaes, sendo, porém, de retroz côr de ouro o emblema,
cordão e tranças.

Tambem poderão em passeio usar dolman, tendo em logar
das platinas um galão de dons cordões' de retroz côr de ouro
sobre panuo das côres estabelecidas, e a banda.
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Divisas - De panno encarnado ou carmezim sobre panno
branco como o estabelecido para o lo uniforme.

Botões - Iguaes aos dos ofüclaes, porém de metal
amarello.

IV

GuARDA

Capacete com espigão, túnica de panno com alamares, char
Iaterras.vcajça azul com listras ou brancas, luvas de algodão
branco.

Especiücações

Capacete - O adaptado para os oüíclaes, substituindo-se o
pennaeho por um espigão em fôrma de lança. de seis faces e de
om,06 de altura. as ferragens de metal amarello,

Tunica - De panno azul ferrete. abotoando ao centro por
sete botões de metal. tendo de cada lado uma ordem de sete
botões, com passadeiras do mesmo panno do trapeaic, nos
hombros, de úm,02 de largura.

Trapesios, carcellas e vivos, como se acha estabelecido para
os ofâciaes.

Numeras dos corpos nos trapesíos, de metal branco de Om,O:2
de altura.

Alarnares - De cordão carmezim para a artilharia, branco
para a cava.ljar-ía, encarnado para a infantaria e verde para a
reserva.

Charlateiras -De metal arnarelto de quatro escamas e
frisos.

Calça- De panno azul com as listras estabelecidas para os
ofâeiaes das armas.

Luvas - De algodão branco.
Calças brancas - Só serão usadas em formaturas.

2 rJ uniforme

Gorro para a artilharia de posição e infantaria - kepi
para. a arülharía de campanha e eavallaría - calça azul com
Iístraa, tunica de panno, divisas e luvas.

Especiücaoões

Gorro - De panno azul com os vivos estabelecidos e borla
cõr dos vivos; nas abas as armas do corpo, de metal amarello ,

K:)pi - Igual ao dos ofâclaes da arma. substituindo-se as
tranças douradas por soutache preto para a' artilharia de cam
panna e.branco para a cavallarfa ,

Cordão de verniz preto para aquella arma e branco para ao
cavaüaria.
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Emblema do kepi - D3 metal arnarello sobra panno da.
côr da. capa do kepi, for-mado de uma ramagem de fumo e
café, 'encimado por urna ostreíta. No centro -o dístíncüvo da
arrna , do mesmo metal.

Tunica - D~ pannc como o do lo uniforme, porém aboto...
ando ao contra com uma. uuíca ordem de oito botões.
. Platinas-De panno encarnado para. a infantaria" carme

ZIm para a artilharia de posição.
O soutache de zig-zag será. azul ferrete para a infantaria.. e

preto para a arrílharra de posição. A cavallavía e artilharia de
campanha usarão de platinas de argolas de metal, encimadas
por uma.. estrella, tudo de metul amarello.

Perneiras - Para os COl'PPS montados, de couro preto.

8 0 uniforme

Gorro ou kepi. com ou sem capa branca, túnica de panuo.
calças de panno ou brancas, divisas e perneírcs , como está
estabelecido para o 20 uniforme.

40 uni(orme

Gorro ou kepí com capa branca, tuníca de brim perde,
calças brancas ou pardas e o mais como 88 acha estabelecide
para o 30 uuiforme.

Especiâcacôea

Tuuica parda - De brim, do mesmo Ieltío da. de panno do
UnifOl'JP8.

As platinas de panuo encarnado ou carmealm sem zig~
.zag de eoutacha.

Os numeras dos corpos nos trapesíos, de metal amavello,

Si~1',i00 de campo

Armação do kepí para todas as armas. com C~P40 branca
que cahira em fórma de lenço nas costas ate om,3a; tunica
parda, calças pardas e bornaes.

Observações geriles

O kepi dos guardas só será usado pelos corpos montados.
Os botões serão lisos.
Esporas de metal umarello.
Olaríns, cornetas e tambores -> Usarão das mesmas peças

·determinadas para os guardas, com as seguintes modificações:
lo unirorme c- Peitilhq com alamares de cadarço de OlXl,Q2~e

Iargurn cosidos sobre panno, sendo: carmezím com atamares
pretos para a artilharia em geral, encarnado com alamares
brancos para a cavallaría e branco com alamares encarnados
para a infantaria. Clarins e cornetas-móres - Usarão as divisas
-de lo sargento no braço .díreíto, encímadas por uma corneta.
,bord~da a retro~ Cilr de ouro.
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v

MVSICOS

Os planos de fardamento dos musicas 881'ão confeccionados
pelos respectivos commandantes de accordocom o cornman
dante superior.

Os mestres usarão as divisas da l" sargento- e os contra
mestres as de 2° sargento. sendo as mesmas divisas collo
cedas no braço direito. Tambem usarão de banda de toreat
carmezim.

VI

ARREIAitl:ENTOS

a.) -s-Príme.ro unitorvne

Sellim, peitoral, rabicho. rédeas e cabeçada de verniz
preto com um globo de metal dourado sobre rosetas de verniz
branco.

1. Manta. e capellada - Em lo uniforme - De panuo azul
ferrete com galão de quatro cordões para os orfíciaes su
periores e de dons cordões para os demais; ao canto das mantas
haverá uma ramagem de fumo e café de metal dourado.
bem como na capellada o dístinctwo ou o numero do corpo,
tambem de metal dourado.

Nos corpos o galão será circulado por vivos das côres
r estabelecidas.

2. Coldres~ Com as pontas de metal dourado.
~~. Estribos- De meia picaria, de prata ou metal branco

âdo, com o copo de OID,05 de altura, interiormente fechado e
lavrado.

4. Bocaes-Chatos e de metal branco ou prata, com om,18
de comprimento.

5. L6ros - De couro não envernizado.
6. Freios -De metal branco com barbella ,

b) - Do 2° ao 40 unifo'íme

O mesmo armamento.
A manta e a capellada não levarão galão, que será substi

tuído por outro de seda preta de quatro e dous cordões-Nos
corpos arregimentados o galão será. eubstítuido por uma cinta
de panno encarnado ou carmeztm de u'".04 de largura circulada.
de ambos os lados com os vivos estabelecidos. bem como a capel
Iada, que terá a mesma cinta e vivos da manta.

Disposições espcctaes

1. O actual lv uniforme, estabelecido pelo decreto n,
2467, de 27 de fevereiro de IS97~ oontiuuará, facultativa.-
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mente, para os que já o possuírem, em uso até o dia 31 de
dezembro de 1906, sõmente para os actos civis que independam
de convite ofüclal ou formatura,

lI. Nem os commandantes superiores nem os de brigadas
ou corpos poderão autorizar, ternporaria ou delinitivamente,
alteração, modificação ou supprossão de pecas do uniforme,
seja qual for o pretexto, pois, na fórma da lei, só por decreto
poderá o plano de uniforme sal' alterado (art. 7.2 da loi D. G02,
de:9 de setembro de 13,,0).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1906. - J. J. Scabra,

DECRETO N. 5803 - DE 12 l>E rsvennmo DE lODO

Abre ao Minístcr-io d;l Justíca c Nceocios lntor-ioms (J credito CX~

tl'aorc1inario rlc 4:200$, 'ouro, lXÚ·.:\ manutcncâo do Dr. Gm-âcld
Augusto Pe r.ry de Almeida.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Braxil ,
usando da autor-ização concedida no art. ;:,0 do decreto le
gislativo n. 14H, de 22 de dezembro do anuo puesano, 1'01301\'0
abrh- ao Mlnlsterlc da Justiça e Negocias Interiores o credito
extraoi'diuavto de 4::800.S, ouro, para manutenção do Dr. G<11'
fleld Augusto POl'l'Y de Almeida, que obteve o premio de
viagem, de que trata o art , 221 do Código UOB institutos
Orüctae, da Ensino Super-ior e Sccundur!o, approvadc pelo de
creto n. 3890, de 1 do janeiro do 1001.

Rio de Janeiro, 1:2 de fevereiro do lDOl1, 18° da ltepublica.
FltAXClSCO DE PAl:LA ROIJRLtUE~ ALVES.

J. J. Seobre,

DECRETO :::\. 5894 - DE 12 DE l";:;n:~tE[rW Dl;: 19C1G

~\!J1'8 ao ~linistcl'io da Justica e Nceocios Interiores o credito do
;~OO:OOO$, sup plemeutar Ú "verba -'-SOCCOl'l'OS puulicos - do cxer
cicio do H:lOG.

O Presidente da kepublíca dos xstudos Unidos do Braztl,
tendo ouvido prevíamcntc o 'I'ribuna.l de Contas, nos termos do
nrt. 70, § 5°, do regulamento approvado pelo decreto D, 2400,
de 2:3 de dezembro de lS9G, resolve, de uocordo com o disposto
110 art. 2(j, n , 1, da, Icl n. 154:), de :30 de dezembro de 1905,
abrrr ao:''hnisterio da Justiça e Ncgoclos Interiores o credito
de 300:000,), supplerncntai- á YCrbH - 800cor1'08 publicod
do exer-cício ele 1'dOG, para pagamento de dcspezas dessa na
tureza.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de laDO, 18° da Republícu .

FRA.XCISCO DE PA1;LA RODRIGUES ,A:r,VES.

J. J. Seobvo:
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DBCR;~TO N. 58J?) - DE 13 DE FEn;H.EIRO DE HJOtj

Abre a o Ministeí'io da Indus tria , Viação e Obras Publi c as o
credito de 20:000$ para oc c orrer as despes as com a conser
vação das obras executadas na lagôa Rod r i go de Freitas.

o Presidente da Reuublica dos Estados Unidos do Bruz.il,
usando da.. autorização contido, no n. XXXIV, art. 17 da lei
n . 11".15, de Sl àe dezembro de 190J,l'cvigol'i1dano art , l7 da
.Iei n. 1.:153, J.ü:30 de dezembro de 1905, dC(;,l'st3,:

Artigo unieo . Pica a,lwrto ao Ministério da. Industr'iu,
Yhç[o e (1)]'2,8 Publica s o credito (13 20:000,3 P-11'i1 00001'l'e1',
durante o exercioio vigente, ás despesa..s com a conscr-vncão
das obras cxeeusadas na Iagôa Rodr'Igo de Fr-eitas.

Rio de .Ianeiro, 13 de Jcveretro de 1906, 18° da. Repuhllca .

FJ-~ ..\NCISCO DE PAVLA RODRIGUI~S ALVE.).

Louro Seoeriano l11üller.

DECR.ETO N. 5.806 - Jm 13 DE l'EVEREIRü DJ~ 1906

Concede a Iihnp r eaa Bi-a aíleir a de Navegação Freitas, com sede
"neata Capital, os favores de que tem gosa do a Companhia
Novo Lloyd Br-a aüc ir o, excep tuada a subvenção, "para
um serviço de navegação regular entre os portos da
Republíca.

O Presidente da. Repnblíca dos Estados Unidos do Brasil,
attondendo ao que requereu a Ernpreza Brazileh-a de Navegação
Freitas e de conformidade com o disposto no n. XVI, art. 17
da Iei D. 1145, de 31 de dezembro de 1903, decreta:

Artigo UDlcO. São concedidos aEmpreza Brazileira de Na
vegacão Freítas os favores de que tom gosado a Companhia
Novo Lloyd Braztleiro, exceptnada a subvenção, para o serviço
de navegação regular entre os portos da Republtca, mediante
as clausulas que a este acompanham, assiguadas pelo Ministro
e Secretario da Industria, viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 1906, 18°da Republica ,

FRA.~CrsCo DE PAULA. RODRIGUES ALVES.

Lauro Seoeríano JJ!üUer.

Clausulas aque se refere ooecreto o, 58~6, desta oata

A Bmpreaa Brasileira de Navegação Freitas. com séde na
cidade do Rio de Janeiro. obriga-se a continuar os seus sorvíços
com ostres vapores que constituem a sua frota.
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Esses vapores teem a tonelagem bruta superior a 1.000 to
neladas para um calado rnaxímo do 21 pés e vJlocidade míníma
de nove müoes POI' hora. para os vapores Castro Alves ~ Gon
çalves Isias e de sete milhas para o Fagundes Varella, díspondo
de machínas e caldeiras dos melhores eystemas.

III

Teem accomrríodações para uma média de 50 passageiros
de ré e 200 de prôa para os vapores Gonçaloee Dias e Castro
Alves, e o J!agundes Varella para quatro de ré e 300 de prôa ,

. Quando tiver de ser augrucntado o numero de vapores,
serão submetttdas á apprcvação do Mínisterlo da Imlustrta,
Viação o Obras Publicas es condições dos novos.

IV

o numero de embarcações ordínarias, de salva-vidas, das
cintas de salvação, quantidade de sobrcsatentes e aprestos in
dispensaveís ao uso dos passageiros, serão fixados em tabella
especial elaborada pela empresa, de aocordc COIU o inspector
da navegação eubvenclouadn, e submettida á approvaçào do
Mlnlstectc da Indústr-ia, viação e Obras Publicas.

V

A empresa deverá. apresentar á approvaeão do Miaísterío
da Indu~t -ía, Viação e Obras Publicas a tabella geral dos preços
das passagens e fretes, dias de sahidas de vapores, portos de
escala, demora nos portos e prazo da viagem nas suas linhas.

VI

A empreza deverá apresentar a Inspectoria da Navegação
Subvencionada a estatísttca dos passageiros e cargas que os
seus vapores houverem transportado no trimestre anterior .

.A estatistica será feita pelo modelo adoptaco pelo Minis
teria da lndustria, Viação e Obras Publicas e entregue nos pri
meiros 40 dias do trimestre seguinte.

VI!

A empreza obrígar-se-ha a transportar gratuitamente em
seus vapores:

I'', o íuspector da navegação subvencionada, quando viajar
em serviço;

2°, um passagoíro de ré e outro de prôa em cada vapor e
viagem, que forem designados pelo Mlniaterío da. Industrla,
Viação a Obras Publicas;

3°, as malas do Correio e seus conductores, fazendo-as con
duzir de terra. para. bordo e vice-versa, sendo que o recebimento
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deltas D0 Correio terá Iogar- uma. hora antes da previamente
aununciada para a partida do vapor e a entrega, quando este
chegar ao porto, também urna hora no máximo depois de lhe
ter sido dada livre pratica;

40
, qualquer somma em dinheiro ou em valores perten

centes ou destinados ao Governo Federal.
Os commandantes dos vapores ou offlciaes de sua confiança.

receberão ou entregarão, passando e exigindo quitação nas
respectivas repar-tioôes, não só as malas do Correio. mas
tambem os volumes de dinheiro ou valores, 'não sendo, entre
tanto. obrigados a verificar a respectiva ímportancía : are·
sponsabilidade dos commandantes cessará, desde que, na occa
síão da entrega, reconhecer-se que os sellos appostos estão in
tactos e sem nenhum signal de viulação ;

;)0, os objectos remettidos ao Museu Nacional;
6°, os objectos destinados ás exposições officiaes ou auxi

liadas pelo Governo Federal j

7°, as sementes e mudas de plantas destinadas aos jardins
e estabelecimentos publicas.

Vil!

A conceder transporte com abatimento de 50 % sobre os
preços ordtue.rtos á força publica. ou escolta conduzindo presos
e com o de 30 o para qualquer um outro transporte por conta
do Governo Federal ou dos Estados.

IX

A ernpreza entrará cdeantadamente para o Thesouro Fe-'
deral com a ímportancía semestral de 1:800$ para' despesas de
fiscalização.

X

A empresa obriga-se a fornecer dos seus depositas, quando
puderem, no Rio de Janeiro e DOS Estados, o carvão de que
necessitarem os navios da Armada nacional e demais serviços
federaes.

XI

A empresa apresentará a tabella do pessoal de cada vapor
que o Ministerio da Industrte, Viação e Duras Publicas, sob ps
recer do inspector da. navegação subvencionada, enviará ao
Ministerio da Marinha para sua decisão. Estas tabellas, uma
vez approvadas, só poderão ser alteradas precedendo annuencía
do Ministerio.

XII

Proeeder-se-na de dous em dous annos á revisão das tabellas
de passagens e fretes. de accordo com as partes contractantes,
e, depois de epprovedes a!l novas tabeílas, nenhuma alteração
se fará nellas, salvo tambsm por accordo mutuo.
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X!ll

Em qualquer tempo, durante o prazo do contraeto, o Go
verno terá o direito de comprar ou tomar a frete 'ccmputso
riamente os vapores da ernpreza, ficando a mesma obrigada a
substituir os que forem comprados dentro do prazo de 24 mezes,

XIV

A compra e fretamento compulsorios serão effectuados me
diante prévio eccor-to ou arbitramento. observando-se nos casos
de desaccordo as regras da clausula décima oituva.

Nos casos de força. maior, o Governo poderá lançar mão
dos vapores, independente de prévio accordo, sendo posterior
mente regulada a indemnização que for devida ,

XV

Sendo federaes os serviços que executa, não está sujeita a
cmprezn a impostos estudoaes ou municipaes ,

XVI

A empreza terá o direito a todos os favores e regalias de
que tom gozado a Companhia Novo Lloyd Brazilelro , exceptuada
a subvenção.

XVII

Toda e qualquer questão que se suscitar entre a ompreza e
o coverbo sobre :1 intulhgencia de alguma ou algumas dispo
sições do contracto, será resolvida per: arbitramento, As partes
interessadas 10\1var-se-hão no mesmo arbi tro, ou cada uma
escolherá o seu, 0$ quaes, antes de tudo, deverão designar o
terceiro que sGrâ. o desempatedcr-, si porventura os dous não
chegarem a accor.Io acerca do aesumpto snbmattido a seu
julgamento.

Si os deus arbitres escolhidos pelas partes íuteressadas
discordarem sobr-e a designação do terceiro arbitro. devorá
apresentar cada. um ° nome de um outro e a SOI'te designará,
dentre elles o terceiro arbitro.

Fica entendido que este não será obrigado a decidir-se por
um dos laudos, mas, si a questão versar sobre valores, não
poderá ultrapassar os limites fixados pelos arbitres,

XVIlI

Pela. inobsst'vancla das clausulas do contracto, não estando
provada força maior, a empresa fica sujeita a multas que
variarão de 50$ a I :000$, impostas pelo fiscal do Governo. com
recurso, em ultima instancln, para o ::Vünisterio da Industria,
Viação e Obras Publicas,
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No caso de multas repetidas por faltas graves da mesma
natureza, será o contracto rescindido pelo Ministro da Indus
trta, Viação e Obras Publicas, sem dependencia de Interpellação
ou ncção judicial.

XIX

o prazo de duração do presente coutracto será do dez
annos, contado da data de sua. asstgnatura, podendo ser pro
rogado si Isso convier a ambas as partes.

xx
A empresa procurará estabelecer trafego mutuo com as

compauhias exploradoras de estradas de ferro, docas e nave
gação costeira e transat.lantlca , de modo a poder receber e
entregar cargas em qualquer ponto dos attingidos pelas com
pau hías ligadas uo trafego mutuo.

XXI

A empreza obriga-se a cumprrr fielmente todos os regula
mentos que existem ou VIerem a, existir. referentes e appli
caveis ao serviço de navegação que lhe l~ concedido.

Rio de Janeiro, J3 de fevereiro de 1906.- Lauro Seccrienc
lIIúllei' .

DECRETO },~. 5897 - DE 1:3 DF. FEYERElP.O DE 1906

Concede á Companhia Commol'eio c Navcgacâo , com sede nesta
Cn.pibL 0.5 Iavci-es do que tem gosadc a Companbia Novo Llovd
Bl'3.zi\ciro, cxccp tuadu a snbvcnção, para o serviço de nnvcgnçâo
regular entr-e os portos da Bcpublica .

o Pre..sítiente da República dos Estados Unidos do Br'aztl,
attendendo ai) que requereu a Companhia Ccrmueroio e Nave
gação c, de conformidade coro o disposto no n. XVI, art. 17
da lei D. 9145, de 31 de dezembro de 1903, decreta:

Jlrtigo untco. São concedidos á Companhia Cornmercio G
Navegação os favores de que te:n guaado a Companhia Novo
Lloyd Braz.ileir'c, exceptuada a. subvenção, para o serviço de
navegação regular entro cs portos da Republica , mediante as
el<uIBU1<1s que a este acnmpauharu, asstg nadas pelo Ministro
e Secl'êt~riõ ue Estado da. Incusu-ia, Viação 0 Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 1906, 180 da Republica,

FRAKcrsco DE PAULA RODRIGuES ALVES.
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Clausulas a~ue se refere odecrelo fi, fim desta data

A Companhia Commerclo e Navegação obriga-se (1 ter a
sua séde na cidade do Rio de Janeiro, e a. inicial' os seus ser
viços com os onze vapores que constituem actualmente a frota
de sua propriedade.

II
Esses vapores teem a tonelagem bruta superior a 500

toneladas para um calado ruaximo, carregado de quatro metros,
e velocidade mínima de oito milhas por horn, dispondo de
machínas e caldetraa dos melhores systemas.

IH
'rccm acommodaçiies para uma média de :2;) pessagelros de

r~ e lOU de prõa, e para o mlnimo de 500 toneladas de carga:
Quando tiver de 'ser augmentado o numero de vapores, serão
submettidas a approvaçâo do Ministério da Inc;~n::;td;;." Viação c
Obras Publicas as condições dos novos.

IV
o numero de embarcações ordínartas, de saivu-vídas, da~

cintas de S:.J.i vação, quantidade de sobresajentes e aprestos
índtspensuvcís ao ser-viço nautioo, bem como os objectos desti
nados ao uso dos passageiros. serão fixados em tabel1a, especíal.
elaborada pela companhia, de accordo com o mspector da
navegação subvencionada e submertída á approvacão do IVL~nis

terio dasIndustrra, Viação o Obras Publicas.

v
A companhia dever-á apresentar á approveeâo do Minls

teria da Iudustt'ia , Viação e Obras Publicas a, t.abelL'"I geral
dos preços das passagens e fretes, dias de sahidas dos vapores,
portos do escala, demo-a nos portos e prazo da viagem nS5
SU<:tS nnbae.

VI
A coropanhía dG\';!~~á apresentar (1. Inspectoria da Nave

gaeâo subvcncíouadc a estatistica dos passageiros 8 corças
que os :)GUS vapores houverem tr-anspor-tado no trimestre eatc
ricr. A estnusucc será falta pelo modelo artoptado pelo Ministerio
da Industrla. Viação 0 Obras Publicas e entregue IWS primei
ros 40 dias do rnmesare seguinte.

VI!

A companhia obriga-se a tr'a.nsport~~~' g;:'atuitG.mentG em
seus vapores:

1", o ínspector cL-~ navegação SUOV6IlCioDilCh. quando Yfiljar
em ser-víçc ;
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2°. um' passageiro de rê e outro de prôa em cada vapor
e viagem, que forem designados pelo Minísterio da Industria,
Viaçã o o Obras Publicas j

3°. as metas do Correio e seus conductores , fazendo-as con
duzir de terra para bordo e vice-versa, sendo que o recebi
mento dellas no Correio terá legar uma hora antes da pre
viamente anuunciada pare a partida do vapor, e a entrega,
quando este chegar ao porto, também uma hora no maximo
depois de lho ter sido dada livre pratica;

4°, qualquer somma eID dinheiro ou em valores perten
centes ou destinados ao Governo Federal; os commandautes
dos vapores ou officiaesde sua confiança receberão ou entrega
rão. passando e exígiudo quitação nas respectivas repar-tições,
não só as malas do Correio. mas também os volumes de dinheiro
ou valores, não sendo. entretanto, obrigados a verificar a
respectiva ímportancía : a responsabil idade dos commandantes
cessara desde quec na occasiâoda entrega, reconhecer-se que
os sellos appostos estão intactos e sem nenhum signal de Vio
lação;

5°, os ohjectos remettidos ao }Iuseu Nacional ;
õ«, os objectoe destinados ás exposições offlciaes ou auxi

liadau pelo GOverno Federal;
7°, us sementes e mudas ele plantas destinadas aos jardins

e estabelecimentos publícos.

VIII

A companhia uill'á ti'anspur te com o abatimento de 50 %
SObl'9 os preços oromarícs {t, força publica ou escolta conduzindo
presos e com (J de :30 010 para qualquer outro transpor-te por
conta do Governo Federal ou dos Estados,

il C,lmn:)lüüa entrará adeantadamente para, o Th8S0111'O
Federal. core a Impor-anota semestral de um como e oí toceuros
mil r('is (1:800,';)) para dcspazas do flscalâzação .

A compannie ol):"igé',-se [;. fornecer dos seus depositos, quando
uuderem , no Rio de .luncrrc e nos Estaàos, o carvão de (me
necossttat'em os uavics elaAr'ITlJJ.dr:. nncíonet e os demo..is sorvieos
fcderacs.

Xl

A companhia aprasenfaru a taballa do p0S.~0(1,} de cada vapor,
que o úiinistci-io (Ü Intiustrja, viação e Obres Publicas, sob pa
t-ecer do insp sctcr- da navegação subvencionada, enviara ao Mi
uisterfo da ;.j,x:"j.iJl1r:. pa ra sua decisão.

Esta tabolla, urna vez approvada, 86 porlerà ser alterada
precedendo annueucia do MinisteI'io.
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XII

211

Proceder-se-ua de dous em dons annos li revisão das tabsllas
de passagens e fretes, de accordocom as partes contractantes,
e, depois de approvadas as novas tabellas, nenhuma alteração se
fará nellas, salvo também por accordo mutúo ,

xm
Em qualquer tempo. durante o prazo do coutraoto; o Go

vemo terá o direito de comprar ou tomar a frete compulso
riamente os vapores da companhia. ficando a mesma obrigada. a
substituir os que forem comprados dentro do prazo de vinte e
quatro mezee.

XIV

A compra e fretamento compu laorios serão effectuados me
diunte prévio accordo ou arbitramento, observaudo-se nos casos
de desaccordo as regras d<1 clausula décima oitava. Nos casos
de força maior, oGoverno poderã lançar mão dos vapores. in
dependente de prévio accordo, sendo posteriormente regulada a
ínrlernnízação quo fár devida ,

xv
Sendo federnes os serviços que executa não e:Jt5, sujeita a

companhia a. impostos estadoaes ou munícípaes.

XVI

A companhia terei, direito a todos os favores o l'egalíafJ de
que tem gosado a Companhia Novo Llcyd Braztleirc, esceptuada
a subvenção.

"VII

Toda e qualquer questão que se suscitar- e ntra a compa
nhia e o Governo sobre a intelligencia de alguma ou algumas
disposições do contracto, será resolvida por arbitramento. As
partes interessadas 'louvar-se-hão no mesmo arbitro, ou cada
uma escolherá o seu, os quaes antes de tudo deverão designar
o terceiro, que será o desempatador, si porventura os doas não
chegarem a accordo acerca do assumpto submettido a seu jul ~

gamento.
Si os dous arbitras escolhidos pelas partes interessadas dis

cordarem sobre a desíguação do terceiro arbitro. dever';" apre
sentar cada um o nome de um outro e a sorte desf-gna.rJ. dentre.
elles o terceiro arbitro.

Fica entendido que este não será obrigado a deeidír-se por
um dos laudos; mas, si a. questão versar sobre valores, não
poderá ultrapassar os Iímttes fixados pelos arbitroB4

Executivo - 1ílJq 16
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XVIII

Pela ínobservancía das clausulas do contracto, não estando
provada força maior, a companhia fica sujl-lita a multas que
variarão de 50$ a 1:000$, impostas pelo fiscal do Governo,
com recurso em ultima instancia para o Ministro da Industrla,
Viação e Obras Publicas.

Nos casos de multas repetidas por faltas graves da,mesma
natureza, será o contracto rescindiJ.o pelo Ministro da Indus
tria, Viação e Obras Publicas, sem dependencia de interpellação
ou aeção judicial.

XIX

o prazo de duração do presente contracto será. de 10 annos,
contado da data de sua assignatura, podendo ser proragado si
isso convier a ambas as partes.

XX

A companhia procurará estabelecer trafego mutuo com as
companhias exploradoras de estradas de ferro, doces e nave
gação costeira e transatlantica, de modo a poder receber e en
tregar cargas em qualquer ponto dos attingidos pelas compa
nhias ligadas ao trafego mutuo.

XXI

A companhia obriga-se a cumprir fielmente todos os regula
mentos que existem Ou vierem a existir referentes e applicaveis
ao servíço de navegação que lhe é concedido.

, Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 19013.- Louro Severiano
Muller.

DECRETO N. 5898 - DE 17 DE FEVEREIRO DE 1906

Abre ao Miniatcrio da Fazenda o credito de 56:529$140 per-a paga
menta aos herdeiros do Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrud«
Machado c Silva, em virtude de sentença judiciária.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Braxil,
usando da autorização conferida no art. 20, n. 18, da lei n. 1316,
de' 81 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33 da lei
n, 1453, de 30 de dezembro de 1905, e a que se refere o decreto
n. 5875, de 27 de janeiro próximo 'findo, c tendo ouvido o Tri
bunal decontus, na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, Iettra c,
dodecreto Iegtelatívo n. 3\},2, de 8 de outubro de 1896, resolvo
abrir ao Minístei-io da Fazenda o credito de 56:529$140 para
cumprimento do precataria do juizo federal no Estado de São
Paulo, de.18 de dezembro de 1905,solicitando-pagamento devido
á vtuva c herdeiros do Dr-. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada.
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Mac11ado 8 Silva, em virtude de sentença do mesmo juizo, de
28 de janeiro de 1904 c aecordãos do supremo Tribunal Federal.
do 5 de outubro do mesmo anuo e 8 de abril de 1905.

IUo do Janeiro, 17 de fevereiro de 1906, 18° da Republiea ,

FRANCISCO DE PAULA RODmGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 5899 - DE 19 DE FEVEREIRO DE 1906

Crca mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionacs na co
marca da Conquista, no Estado da Ba hia ,

o Presidente da Repubjiea dos Estados Unidos do Braait,
para execução do decreto 11. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unico. Fica creada na. Guarda Nacional da comarca
da, Conquista" no Estado da Bahia" mais uma brigada de infan
tarht, oom a designação de 135''', a qual se constituirá de tI'OS
batalhões do serviço acüívo, ns. 403, 404 c 405, e um do da 1'0
serva, sob il. 135, que se organizarão com os guardas qualtfi
cados nos dístríctos da referida. comarca : revogadas -as dispo
sições em contrario.

Rio ele Janeíro, 19 de fevereiro de 1906, 18Q da Republica.

FRANcrsco DE PAULA RODRIGUES AINES.

J. J. Seabro..

DECRETO N. 5900 - DE 19 DE FEVEREIRO DE. 1906

Crea mais uma brígada de infantaria de Guardas Nacionaes na co
marca de Bomüm, no Estado de Goyaa.

O Presldeute da. República dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n . -4:31, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da. comarca
de Bomfim, no Estado ele Goyaz, mais uma brigada de ínían
taría, com a designação de 22\ a qual se constíturra de tres ba
talhões do serviço activo, TIs. G4, 65 e 66, e um do da. reserva,
sob n . :B2, que se organizarão com os guardas qualificados nos
districtos da referrda comarca; revogadas as dísposíções em
contrario.

Rio de Ja.nelro, 19 de íeverelro ele 190G, 18°· da. Repubítea .

FRANCiSCO DE PAULA RODRIGUES ALVES .

.T. J. Seobra,
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DECRETO N. 5901 - DE 19 DE FEVEREIRO DE 1900

Cz-ca mais urna brigada de tnfantai-ia de Guardas Nacíouacs na co
marca de S. Miguel de Guonhãcs, noEstado doMinas Gcracs.

O Presidente. da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
pai-a execução do decreto n. 431~ de H de dezembro de 1890;
decreta:

Artigo truco. Fica creada na. Guarda Nacional da comarca
de S. Miguel de Guanhães, no Estado de Minas Geraes, mais UID<),

brigada de infantaria" com a designação de !D6'-', a qual sc cons
iituirá de tres batalhões do serviço acti\"0, ns, 586, 587 e 588,
c um do da reserva, sob n. 19G, que se organizarão com OI)
guardas qualiflcudos nos dísü-íctos da referida cornarca ; re
vogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 19 de fcvercn-o de 1000, 180 da Repuhlica ,

FRAKCl3CO 11E PATLA RODRICUES ALVES.

J. J. Seabrc,

DECRETO N. 5~)i):2 ~ DE 19 Dl:: :FEVERELRC DE' laOG

Abre ao Ministorio da Justiça c Negocies Interiores o credito ex
craordinar-ío de 300:000$ para occorrcr ás despezas com o ser-viço
eleitoral a cargo da União.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazü,
usando da nntor-ízação concedida pelo art. 144 da lei n. 1269,
de)5 de novembro de 1904, e ouvido o Tr-Ibunal de Contas, nos
termos do art. 70, § 5°, do regulamento upprovado pelo decreto
n. 2409, de 2a de dezembro de 1896, resolve abrir <10 jrínístorto
da Justiça c Negocias- Interiores o credito estruordinurio de
:300:000$ DeU'J, oecorrer as despezas com o serviço eleitoral a
cargo dit União.

Rio de Janctro, lU de fevereiro de 1900, 18° da Republíca ,

Fr"Al'\C1SCO DE P.ATLA RODRwm~s ALYES.

J. J. Seabra ,

DECRETO N. 5903 - DE 23 DE FEVEH.EIRO DE 1906

Concede a M. Buar-quc & Comp. autcc-ieacão para reorganíaarem
os serviços de navezacão que estavam a cargo da Companhia
1\0,"0 Lloyd Breztlciro.

O Presidente da República dos Estados Unidos. dó Brazil,
attondendo ao que requereram M. Buarque & Comp, e de
conformidade com o art. 16 da lei n , 1453, de 30 de dezembro
de 1905. decreta:

Artigo unlco • E' concedida a 1'1. Buarque & Comp. autor-i
zação P<1f<J, reorganízarern os serviços de navegação que esta-
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varn a cargo da. Curnpanhia Novo Lloyd Brazilcrro , mediante
as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo Ministro
e Secretario de Estado da lndustrla, Viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1906, 18° da República.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Seaeríano Mútler.

Oãausulas a~que se refere o decreto n . 5903, desta data

M. Buarque & Cornp, obrigam-se a manter, com sede na
Capital Federal. sob a denominação de « Lloyd Brazileiro» e
pelo prazo de 10 annos, contados de 31 de março do corrente
anno, um serviço de navegação marítima e fluvial para o
transporte de passageiros, mercadorias, bagagens, encommen
das, valores, malas do Correio e anímaos, entre os portos da
Republíea e entre estes e os de Montevldéo, Assumpção e
outros, ficando estabelecidas as seguintes linhas e viagens:

l-Linha do Norte (entre Ri~ e Manáos) :
Serão feitas, mensalmente, quatro viagens redondas, com

vapores de passageiros, entre os portos do Rio de Janeiro e de
Manaos, com escalas pelos da Victoria, Bahia, Maceió, Recife,
Cahedcllo, Natal, Fortaleza, Tutoya, Maranhão e Belém. Duas
"Vezes por mea serão também feitas escalas pelos portos de
Obidos, Santarém e ltacoatiara.

2 - Linh-a do Norte, rapida (entre Rio e Manãos):
Serão feitas, mensalmente, duas 'Viagens redondas, rápidas,

com 'Vapores de passageiros, entre os portos do Rio de Janeiro
e de Manâos, com escalas pelos da Bahia, Recife, Fortaleza,
Maranhão e Belém.

3 - Linha de Pernambuco ao Pa,"d (entre Pernambuco e
Parã) :

Serão feitas, annualmente, doze .vlagene redondas, com
vapores de carga (3 passageiros de terceira. classe, entre os
portos do Recife e de Belêm, com escalas pelos de Cabedello,
Natal, Fortaleza, Tutoya e Maranhão.

4 - Linha de Pernambuco ao Rio Grande (entre Pernambuco
e Porto Alegre):

Serão feitas, annualmente, doze viagens redondas, com
vapores de carga, entre os portos do Recife e de Porto Alegre,
com escalas pelos de Maceió, Bahia, Rio de Janeiro, Santos,
Plorianopolis, Rio Grande do Sul e Pelotas.

:5 - Linha de Sergipe (entre Sergipe e Rio) :
Serão feitas duas viagens redondas, mensaes, com va

pores míxtos (de passageiros e cargas)" entre 0.8 portos do
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Rio de Janeiro a Araca.jú, com escalas pelos da Bahia e,
Estancia. Em uma das viagens íará tambemescala pelo de
Penedo.

6 - Linha Norte-Sul (entre Pará c Rio Grande) :
Serão feitas, annualmente, doze viagens redondas, com va

pores de carga, entre os portos de Porto Alegre e de Manéos,
com transbordo em Belém, e com escalas pelos de Pelotas, Rio
Grande, Florianopolis, Paranaguã, Santos, Rio de Janeiro,
Bahia, Maceiõ, Recife, Fortaleza e Belém.

As escalas, tanto desta como da linha, Pernambuco ao Rio
Grande, po íerão ser, nas épocas de Sttü:<\s, extensivas a outros
portos do norte e sul da Republiea.,

7 - Linha do Sul (entre Rio e Porto Alegre) :
Serão feitas quatro viagens redondas, mensaes, com va

pores de passageiros, entre os portos 00 Rio de Janeiro e de
Porto Alegro. com escalas pelos de Santos, Paranaguá, Floria
nopolís, Rio Grande e Pelotas.

8 - Linha do Sul (entre Rio e Santa Catharina) :
Serão feitas duas viagens redondas, mensues, com vapores

míxtos de (passageiros e cargas), entre os portos do Ria de J(1~

neíro e de Florbnopolis, com escalas pelos de Santos, Cananéa,
Iguape, Paranagua, Antonina, S. Francisco e ltajahy.

9 - Linha do Rio da Praia :

Serão feitas duas viagens redondas, mensaes, com vapores
míxtos (de passageiros e cargas), entre os portos do Rio de
Janeiro e de Buenos-Aires, com escalas pelos de Santos, Para
naguà, Antonina, S. Franeísco, Elorlauopolís, Rio Grande e
Montevídeo .

Haverá. no porto do Rio Grande do Sul o material neces
sarío para a transbordo irumedíato . do passageiros e cargas
das linhas 4, 6, 7 e 9, sempre que os vapores dessas linhas não
conseguirem chegar a. Pelotas e Porto Alegre.

10 - Linha de Corwmbà :
Serão feitas duas vtag ns redondas, mensaes, com vapores

de passageiros, entre os portos de Montevidéo e de Corumbá,
com escalas pelos do Rosario, Paraná, corríeutes, Assam
pção, Apa, Porto Murtínho, Forte de Coimbra e outros em que
o Governo convenha.

l I - Linha de Cuyabá (entre Corumbá e Cuyabá) :
Serão feitas duas viagens redondas, mensaes, com vapores

de passageiros e chatas rebocadas, para. a serviço de cargas;
entre os portos de Corumbá e de Cnyabã, com as escalas que
forem convenientes. ~

12 - Linha do A.lto Poronâ :
Serão feitas duas viagens redondas, mensaes, cOIÍl vapores,

míxtos (de passageiros e cargas), em correspondencia com
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os da linha de Corumbá, entre o porto de Corrientes ou o que
for pelo Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas
julgado melhor, <3 a foz do rio S. Francisco, com .escalas
pelos portos de Iruzaíngo, Posadis, Villa Encamacion. Calúnia
do Iguassü e outros em que o Governo convenha.

13 - Linha do Uruguay (entre Montevidéo e a-cidade do
Salto) :

Serão feitas duas viagens redondas, ruensaes, com vapores
de passageiros, entre 0$ portos de Montevidêo e do Salto, no, rio
Uruguay, com escalas pelos.de Paysandú, e por outros em que
o Governo convenha.

14 - Linhas auosiliares :
a) Linha da Laguna (entre Florianopolis e Laguna) :
Serão feitas tres viagens redondas, mensaes, com vapores

míxtos (de passageiros e cargas), entre os portos de Floríauopolis
e da Laguna.

b) Linha de S. Francisco (entre Flor-iauopolis e S. Francisco):
Será feita uma viagem redonda, mensal, com vapores mlxtos

(de passageiros e cargas), entre os portos de Ftortauopulis e de
S. Francisco, com escalas pelos de Porto Belle e Itajahy,

c) Linha de Paranagué (entre Florianopolis e Paranaguá}:
. Será feita uma, viagem redonda, mensal, com v<1pores

míxtos (de passageiros e cargas), entre os portos de Elorlano
polís e de Paranaguá, com escalas pelos de Porto Bello, Itajahy,
S. Francisco o Guaratuba.

d) Jsíuha de S. Matheus (entre Rio e S. Matheus) :
Será feita uma viagem redonda, mensal, com vapores

mixtos (de passageiros e cargas). entre os portos do Rio de Ja
neiro e de S, Matheus, com escalas pelos de Cabo Frio, Itape
mirim, Pluma, Benevente, Guarapary e vtctortc .

e) Linha de Caravellas (entre Rio e Caravellas}:
Será. feita uma viagem redonda, mensal, com vapores

mixtos (de passageiros 0 cargas), entre os portos do Rio de Ja
neiro e de Oaraveltas, com escales pelos de Cabo Frio, Itape
mirim, Victoria e S. Matheus.

t) Linha Sul da Bahia (entre S. Salvador da Bahia e
Viçosa) :

Será feita uma viagem redonda, mensal, com vapores
mistos (de passagelros e cargas). entre os portos de S. Salvador
e de viçosa, com escales pelos de Ilheos, Caunavlciras, Santa
Cruz, Porto Seguro, Prado. Alcobaea e Caravellas ,

g) Linha Rio Grande-Porto Alegre (entre Rio Grande do
Sul 6 Porto Alegre) :

Serão feitas quatro viagens redondas, mensaes, com vapo
res de ,passageiros, entre 0& portos do Rio Grande e de Porto
Alegre, com escala pelo de Pelotas.

Fica entendido que os concessíonaríos poderão, mediante
accordo com o Ministro da Industría, Viação e Obras Publicas',
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estabelecer outras linhas de navegação, bem como fazer, nas
supmmencicnadas, maior numero de viagens e de escalas,
sem que esses novos serviços lhes deern direito a maior remu
neração do que a estipulada no seu contracto.

As escalas em portos estrangeiros poderão ser modificadas
ou supprimidas pelo Governo.

Il

A1(lrD das viagens ordínarías constantes da, clausula I, os
concesalonarlos fornecerão vapores ectraordlnartos para o
transporte de mercadorias de quaesquer- portos, desde que a
requisição lhes tenha. sido feita com a antecedencia de 10 dias,
pelo menos, e os navios ordínarios não possam etíectuai- o
transporte,

III

Os concessíonaríos obrigam-se a fazer em seus vapores,
que não de passageiros? o transporte de ínrlamuiaveís e ex
plosivos.

IV

o DUmeI'O de embarcações ordinarias. do salva-vidas e do
cíntas de salvação, a qunntldade de sobresalentea e de aprestos
indispensaveis ao serviço náutico, bem como os objectos ôes
tínad os ao uso dos passageiros, serão fixados em tabejla especial
orga nízada pelos concessíonartoe e submettída á approvação
do Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas,

V

Além das vistorias regulamentares, ficam os vapores dos
concesslonaríos sujeitos áquellas que forem julgadas índtspen
saveis pelo ínspector da navegação subvencionada.

VI

Os vapores dos concessíonavíoa gosarão de todos os pri
vilegias e vantagens de paquetes, não ficando, porém, isentos
das disposições dos regulamentos applicuveis ao serviço de
na vegação a que se destinam.

VII

Se ndo estes vapores considerados reserva da marinha de
guerra, usarão o distinctívo marcado pelo Ministro da,
Marinha, obrigando-se os concessíonaríos a concorrer com OS
dados e observações relativos á navegação e á meteorologia,
que possam interessar ás Repartições da 'Carta. Maritima e
Metenr-ologlea daqualle Miniaterlo, e ao Observatot-ío Astro
nomtco do da Industcia, Viação e Obras Publicas.
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VIl!

.0 pessoal de mar sor<1 organizado por meio de corpos con
veníentemente arregimentados e obrigados aos regulamentos e
ao uso dos uniformes Que forem approvados pelo Ministro da
Marinha. -

IX

Os concessíonartos organizarão um ser-viço medico saní
tarío, de accordo com o regulamento que fôr approvado pelo
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores. á. requisição do
Minlsterio da Industria, Viação e Obras Publicas.

X

Os ccncesslonaríos apresentarão a tabel1a do pessoal de
cada vapor ao Mlnísterio da Indusu-Ia, Viação e Obras Publicas,
o qual. ouvido o ínspector da navegação subvencionada, a en
viará. ao Minlsterio da. Marinha para. sua decisão. Essas tabellas,
uma vez approvadas, só poderão ser alteradas precedendo
annuencía desses Ministet'ios_

XI

Os commandantes serão tirados dentre 'Os ímmediatos
que tenham bem servido nos vapores dos concessl onaríes, pelo
menos. durante dons annos.

XII

Obrigam-se os concessionartos a manter. gratuitamente.
em um dos seus vapores de carga. uma escola de pilotos, orga
nizada segundo o modelo de identicas companhias estran
geiras de navegação e bem assim a facilitar, quanto possível,
ao pratica em seus navios aos aI umnos de escolas nacíonaes de
pilotagem.

XIII

Observadas as seguintes estipulações:
A) Diminuição dos ectuccs preços de transporte

do Novo Lloyd, especialmente para os generos de pro
dncção nacional e prefereucia para o transporte
destes.

B) O preço das passagens e dos fretes serã cobrado
em moeda nacional, quando entre portos brasileiros,
e em ouro nos demais casos.

Os concessíonaríos apresentarão, dentro do prazo de ao
venta dias, contados da data. da. asslgna.ture, do contracto, ao
Ministerlo da Industrial Viação e Obras Publicas a. nova tarifa.
de mercadorias.
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As tarifas para passageiros serão fixadas, previamente,
para cada linha á proporção que forem sendo inauguradas,
podendo ser provísocías. por noventa. dias.

'I'ambem serão previamente flxados, para. cada linha, os
dias de partida e chegada dos vapores, de demora nos portos,
o prazo dJ:S viagens c as demais condições attinentes á regula
ridade do servíçc ,

As tat'ifus 'paru passngeíroa e mercadorias e as condições
ele escalas, actualmente em vigor para. o Novo Lloyd, subsis
tirão, só mente, durante o prazo eetabeíecídopera as alterações
acima determinadas.

XiV
Cabe ao Ministro da Industrla, Viação e Obras Publicas

proceder, de -dous em dous annos, á revisão das tabellas de que
nata a clausula, XIU, ouvidos 09 coucessiouarios,

Em caso de deasccor-do, será o asaumpto resolvido por
arbitramento, de conformidade com as regras da clausula LI.

Em caso, porém, de calamidade publica, pede o Ministro
da Indústria, vrueão e Obras Publicas, em qualquer tempo e
independente de uccordo, determinar as neceasarias reduccõea
nos preços dos transportes, quer de passuguircs. quer de carga.

XV

Os concessionarios se obrigam a estabelecer para o assucar,
algodão, café, matte, xarque, cereaes, fumo, caoáo, borracha e
couro, despachos com fretes a pagar- para. os grandes mercados
consumidores, necíonaes ou estrangeiros.

XVI

Os concessionarios se obrigam a promover o estabelecimento
ele trafego mutuo com as empresas de navegaçâo transatlau
tion que servem ao Br-aail, pelos seus pr-incipaes portos c com
as estradas de ferro que venham a ter portos servidos pelos
concessionários, acautelados os interesses flscaes, na conformi
dade do QU8 fôr estabelecido pelo Ministerio da Fuzenda,

XVII

Para as relações de trafego mutuo com as empresas de
navegação para o exterior, estabelecerão os concessionnríca
tarifas em ouro, nas quaes todas as mercadorias serão agru
padas em um numero limitado de classes, sendo os rretes
maximos para. cada classe deterrniuados rie eccordo com o valor
médio da unidade do producto e do serviço de transporte a
prestar.

XVIII

Os concessíonarlos terão preroreocta, em igualdade de con
dições, para o transporte, em seus vapores, de tropas. immi
grantes, cargas e passageiros do Governo Federal.
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XIX

261

Os conoessíonaríos se obrigam a conceder, em seus vapores,
nas linhas marítimas, transporte, com o abatimento de 50 %
sobre os preços das respecti vas tabetlas, para a força publica
ou escolta conduzindo presos e com ode 30 % para qualquer
outro transporte, pago pelo Governo Pederal ou dos Es
tados.

xx
Os concessíonaríos se obrigam a transportar, gratuitamente,

em seus vapores:
11>, o inspeotor da navegação subvencionada e os 'demc ls

flscaes, dentro das respectivas zonas, quando viajarem em ser
viço;

2°, um passageiro de ré e outro de prôa, em ca-la vapor e
viagem. que forem designados pelo ~1iDistro da Indústria, vía
cão e Obras Publicas;

Sv, os empregados da Repartição dos Correios da República
incumbidos de c.nnmissão relativa ao serviço ela rcparução,
autorízados pelo Ministro, bem como o encarregado do serviço
postal de bordo.

A todos esses passageiros serão fvrnecid<?,s, pelos concessto
naríos, 3,:';; respectívas uccommedações e aumontacão ;

4°, um prafioante de machinista o um orâcíal de náutica
da marinha nncional, aos quaes será dada <1 respectiva accom
modação, sendo as etapas, porém, pague pelo Ministerio da Ma
rinha; .

5'), as malas do Correio. que deverão ser accommoêedes em
compar'iirnento apropriado, havendo, aléta disso, nos vapores
designados pelo Ministro da Induatria, viação e Obras Pu
blicas, lagar adequado para ínstallação de serviço postal a
bordo;

GO, .os concessionartos farão conduair, também gratuita
mente, as malas do Correio e seus conductcres , da terr-a para
bordo e vice-versa, sendo que o recebunento dellas, no Correio,
terá legar uma hor-a antes da, previamente annunciada para
partida do vapor, e a entrega. quando este chegar ao porto,
tambem uma hora, no máximo, depois de lhe ter sido dada
livre pratica;

7°, qualquer sorama, em dinheiro ou em valor, perten
cente ou desunada ao Governo Federal. Os commandantes dos
vapores, por si ou por offleiaes de sua confiança, receberão ou
entregarão, passando e exigindo quitação nas respectivas repar
tições, as malas do Correio, executando o serviço. em relação
a dinheiro ou valor. de accordo com as instrucções expedidas
para e$SC fim pelo Ministerio da Fazenda;

8°, os objectos destinados ao Museu Nacional;
g(), os objectos destinados a exposições officiaes ou auxiliadas

pelo Governo Federal;
lO, as sementes e mudas de plantas destinadas aos jardins

e estabelecimentos publicas.
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XXI

Oseoncesstonerícs mandarão, desde já, construir para ser
empregado no serviço de navegação que lhes e concedido, o
seguinte material:

Para a Linh(~~do ..Norte, rapida :
Trea vapores de 4.000 toneladas de deslocamento.

Para a. Linha do Sul:

Doua vapores de 2.200 toneladas de deslocamento.
Para a Linha do Rio da Prata:

Quatro vapores de 3.000 toneladas de deslocamento.
Para a Lf,nha de Corumbá:

Deus vapores de 1.000 toneladas de deslocamento.
Para a Linh.a de CuyolJá:

Dous vapores de 65 toneladas de deslocamento.
Um rebocador e chatas.

Para'.'a Linha do Alto P m'anci:

Um vapor de 170 toneladas'de deslocamento.
Para a Linlca do Urttg'l.wy:

Um vapor de 1.000 toneladas de deslocamento.
Um dito de 170 toneladas de deslocamento.

Para as Diversas Linhas:

Cinco chatas a vapor para cargas.
Dous rebocadores para. soccorros,

Para as Linhas A.uxiliaus:

Dous vapores.

XXII

Os vapores e embarcações de que trata a clausula XXI, que
'Os concessíonaríos se obrigam a mandar, desde já, construir,
deverão preencher D.S seguintes condições:

os DA LI~HA no NORTE, RAPIDA

Terão accomrnodações para 170 passageiros de primeira
classe. 24 de segunda e 400 de terceira, capacidade para 1.700
toneladas de carga, das quees 100 em camaras frigorificas; duas
hélices, a velocidade masima horária de 16 1/2 milhas para
uma fixa e constante de viagem de lõ milhas e o calado maxtmo
carregado de 5m,50.

os DA LI.:'\HA' DO SGL

Terão accommodações para 100 passageiros de prímeíra
classe, 20 de segunda e 200 de terceira, capacidade para. 1.000
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toneladas de carga, das quaes 75 em camaras frigorincas; duas
helíces, a velocidade msxíma horarla de 15 1/2rnilhas para
umafixa e constante de viagem de 14milhas e o calado masímo
carregado de 3m ,66.

os DA .LINHA no RIO D.'\. PRATA

Terão aeeommodaçõespara 30 passageiros de primeira classe,
10 de segunda e 200 de terceira, capacidade para 1.500 tone
ladas de carga, das quaes 75 em camaras frigorificas ; duas he
lices, a velocidade maxima horár-Ia de 13 l/~ milhas para uma
fixa. e constante de viagem de 12 milhas e o calado maxímo
carregado de SIll,66.

os DA LINHA DE COREWDA

Terão accommodações para 80 passageiros de primeira
classe, 20 de segunda e 200 de terceira. capacidade para 500
toneladas de carga, cajado maxímo carregado de 2m,40, podendo
navegar em boas condições com o calado de lm,50 e desenvolver
a velocidade horaria constante de viagem de II milhas contra
a, corrente? com a maxíma de 13 nas mesmas condições.

OS DA LE'\HA De CrYAEÃ.

Terão accommodaçães para 20 passageiros de primeira,
classe, quatro de segunda e 30 de terceira, capacidade para.
bagagem, calado maxímo de Om,61, podendo, com lotação com
pleta. de passageiros e bagagens, navegar francamente com
0111,ti6 de calado, duas hettces ~ velocidade horaria constante de
viagem de nove milhas contra a corrente.

o DA LI~RA DO ALTO PARAt\".;'

Terá accommodações para 3D passageiros de primeira
classe. quatro de segunda e 40 de terceira, capacidade para 120
toneladas de carga em l Il1,30 de calado e para 70 toneladas em
Im,IO; a velocidade horária e constante de viagem de 10 milhas
contra a correnteza.

OS DA LINHA DO URL'GUAY

Serão do mesmo typo dos de Corumbã e Alto Paraná,

As chatas a vapor serã-o de tyjm adequado ao serviço de
cargas das linhas fluviaes e da Lagôa dos Patos, com o calado
variando entre 2m,aOe Im,20 e capacidade de carga de 600 a
200 toneladas.

Os rebocadores serão apparelhados com todo o material e
ínstallações necossarías ao serviço de reboque, soecorros e ín
cendlo,
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Para. as linhas auxiliares e bem assim para o demais mate
rial üuctuante, S81'ão adaptados typos apropriados ao, fim a que
se destinarem, previamente submettidos á, approvação do Mi-
nistro da Inàustria, Viação e Obras Publicas. ,

Alem dessas condições, todos os vapores serão do typo maís
moderno, possuirão todos os apcrrcícoamentos mais recentes
para segurança da navegação, rapidez das viagens, commodi
dade dos passageiros e bom acondicionamento das malas do Cor
reio e da carga. Considerados, comosão, esses vapores reserva
da marinha de guerra, serão construidos de mudo quo se pre
stem e possam ser traneforrnudos, em poucos dias, em avisos de
esquadra, transpor-tes de guerra, etc., conforme a classe de
cada um delles,

XXIII
8131'110 submettidcs â approvação do Ministro da Industría,

Viação e Obras Publicas, dentro do prazo de 60 dias, contados
da data da' asstgnarura do respectivo contracto, OI:! planos deta
lhados e especificações minuciosas relativas ao material con
stante da clausula XXI., de aecordo com as condições estipuladas
na clausula XXII, devendo, ontrosim, todo aquelle material
achar-se no Brazit e em efíectivo serviço, dentro do prazo tm
prorcgavel de 18 meses, contados da mesma, data, observando
se o disposto na clausula XXIV.

XXIV
As condições do material constante da. clausula XXI serão

verificadas DO porto do" Rio de Janeiro por uma commíssao de
proüssíonaes, nomeada pelo Minístro da Industria, Viação e
Obras Publicas, da qual tará parte o ínspcctor da navegação
subvencionada, entregando os eoncessíonaríos, por oceasiâo da
apresentação de cada vapor ou embarcação, documento com
proha.torio do custo do navio, do estaleiro em que foi construido
e a relação dos aprestos, sobresalentes e mais objectos que lhe
pertencerem. Só depois de verificado pela referida eommissão
que o material apresentado a seu exame está de inteiro aceordo
com as estipulações do respectivo contracto, será elle aeceito,
observando-se previamente o disposto na clausula XLUI.

XXV

Só no caso de accldeute que determine a perda ou impres
tabilidade de qualquer vapor. e não possuindo.os. concessíonaríos
algum igual, será permittido substituir qualquer navio. pro
vísor-iaurente, por outro que se approxíme o mais possível das
condições daquelle, quanto ás dimensões, segurança de nave
gação, marcha e accommodaoões.

Sendo. como ficouestabelecid.a, provísoría a; substituição.
obr-igam-se os concessíonartoa a apresentar outro igualou
melhor do que o que se perdeu ou tornou-se ímprestavel, TIO
prazo que fOI' marcado pelo xünístrc da Induatrta, Viação e
Obras Publicas.
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XXVI

Sempre que os concessionarios quízerem adquirir materíal
üuctuante novo para o seu 'serviço ou reformar o existente,
aubmettorão, previamente, á approvação do Ministro da In
dustria, Viação c Obras Publicas os planos, especificações e
orçamentos, sendo a r-speetiva acceitação regulada pelo dis
posto na clausula.. XXIV.

XXVII

Em qualquer tempo, durante o prazo do contracto, a União
terá o direito de comprar ou tomar a frete compulsorto os
vapores dos concessíonarros, ficando obrigados estes a sub
stituir, por outro igualou melhor, os que forem comprados,
dentro do prazo muxlmo de 18 mezcs e os que foram fretados,
dentro do prazo marcado pelo Míniat ro da jndustríu. Viação e
'Obrae Publicas, contados esses prazos do dia da, compra ou do
fretamento.

XXVIII

Os preços da compra 0 do fretamento compulsorio serão
estipulados mediante prévio eccornc ou arbitramento, no caso
de desaccordo, observando-se neste as regras da clausula LI.

Nos casos de força maior, o Ministro da Indusn-ia, Viação e
Obras Publicas podere lançar mão dos vapores, independente
de. prévio aviso, sendo posteriormente regulada a índemni
zaçâo por accordc ou ar'hitt'amento, obsurvándo-se neste caso as
regras elaclausula LI.

XXIX

o material dos ocneesslonar-Ios prestarã o auxilio que se
tornar neocssarío aos navios em perigo, tendo apenas o direito
de receber, como índomnízação, as despezas effectivarnente
rea.lizadas com taes auxílios, quando prestados a navios e em
barcações do Governo.

XXX

0:.5 vapores empregados nos serviços de que trata a pre
sente concessão terão prefer-encia a quacsquor outros, nas re
partições feder'aes, para os processos de despachas, que poderão
ser feitos em domingos e dias fer-Iados, admíttindo, para isso,
as referidas reparucões. G despachos antecipados, as cargas e
encommendas que tiverem do sei' nonos transportadas.

XXXI

Os serviços assim como o material e 'bens, referentes â
oresente concessão, sendo considerados como de natureza fe
deral, não ficam sujeitos a regulamentos, disposições ou onus
de qualquer espécie que não sejam emanados do Governo
Federal;
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XXXH

O Ministro da Iudustr!a, Viação e Obras Publicas empre
gJ2;J, seus bons oíücíos para que os Governos dos paízes estran
geiros. onde os vapores dos concessionarios aportarem, conee
uam-thes tratamento dos mais favorecidos.

XXXIII

, Continuam, isentos dos d.ireitos de importação e de.espe
cliente os machíuísmos, rnatenaes, sobrcsalontss, comeativeía e
I12:?is objectos de uso dos passageiros e pessoal de bordo.

XXXIV

Durante a.prazo do s-eu contracto terão os concessíonaríos
preíerencía, em igualdade de condições, para contractar os
servíços de outras linhas de navegação que o MinisteriG da In
dustria.. Viação e Obras Publicas subvencionar em connesão
com as suas linhas.

XXXV
Os concesaíonartos obrigam-se a fornecer, nos portos em

que tiverem deposito, o carvão de que necessitarem os navios
da. Armada. nacional e os demais serviços federaes, mediante
uvtso com a devida antecedencía e sem prejuízo de seus servi
ços, quanto a fornecimentos eventuaes, O preço para taes
fornecimentos será o do custo. accrescido das despezas eífecti
vamente realízadas com transportes, cargas e descargas.

XXXVI
Os coneessionaríos obrigam-se a usar, também, carvão

nacional nas suas offícinas e vapores, na. proporção e nos casos
em que não houver inconveniente e a transportar esse pro
dueto com o abatimento de 30 olo sobre a tarifa para carvão.
estrangeí ro ,

XXXVII
Os concessíouaríos obrigam-se a organizar um serviço de

estarístíca do movimento de passageiros e cargas de suas
Itchas e de cabotagem de todos os portos da Republioa, Essa es
tatíetíca será entregue trlmensalmente ao inspector da navega
ção subvencionada, quanto <1 parte referente ao seu serviço. e
semestralmente no que se referir ao movimento geral de cabo..
tagem.

XXXVIll

Os concesslonaríos obrigam-se a. fazer, gratuitamente, os
estudos preliminares para melhoramento das barras, rios e ca
naee comprehendidos nas suas linhas e a contribuir para a sua.
execução, encarregando-se desta mediante accordo com o Go
verno ou facultando todas as facíhdades ao seu alcance.



257

XXXIX

Os conccssiouarios úbrig'.I.111-2G a constituir' um fundo de se
gm'o e aogn-cnto do n,aterÍ~l fluctuante, formado por uma quota.
annual de 8 ~/u da renda bruta da exploração de todos estes ser
viços .

. Esse funào será representado por titulos da União, dopo
sttadoa semestralmente no Thesouro Nacional. Delle sot-ã retí
rada a importancía das obras em consequencia de sinistros ou
,"L necessaría á compra de novo material fluctuante, precedendo
sempre annuencia do Ministro da jndustrta. Viação e Obras Pu
blicas.

XL

Os concesstonro-íos entrnrào, adeantadamente. para o The
souro Nacional, com a contt'Ibuicâc tr'huenaal de (10:000$) dez
contos de réis, para as despezua de flscalizaçâo a cargo do Minis ..
ter-lo da Judustrta, Viação e Obras Publicas.

XLI

Em retribuição dos serviços, cstícuíados gosarão os conces
slounvlos, durante o prazo de 10 annos, fixados na clausula I,
da. subvenção annuaí de mil e tresentos contos de réis
(1.30U:000$). ouro, sendo. porém, no corrente anno de 1906 tal
subvenção semente á razão de mil contos de réis (1.000:000$),
ouro .

XLII

A totahtlade (la subvenção estipulada na clausula antees
denté será apr.licada , durante o prazo do contracto, ao paga
menta dos jvros e aroorttzação do cmprcsümo que os concessío
nartoa vão con trnhí r no exterior par'a a. ccnstrucção da nova
trü~'I. rendo os pagamentos das subvenções feitos dírectamente
pelo 'I'hesouro Federal, por semestres vencidos, aos banqu-t-os
que realizar'cm a operacôc.

O producüo deste cmprestimo será exclusivamente appl: . do
á:~ despezas com os serviços do contracto.

XLlll

Para 11 .g;:~rantia da effectividade do contracto e da r«: :00
sabilidade que o Governo assume. de pagamento das subve .ões
pelo prazo c na fôrma estabelecida na clausula anterior, ;I:,un
hypothecados á União todo o mat-rral fluctuante, ímmov.s e
otãcínae. empregados no serviço que faz objecto desta concessão,
obrigando-se os conceseíonertos a tornar câecüve .esta hypu
'theca, com preíerencia a qualquer outra, dentro do prazo de 30
dias, a contar da data da a.ssignatura do contracto, assígnando
.(1, escríptura e apresentando certidão do registro respectivo,
abrangendo a mencionada hypothecaios bens que os mesmos
concessionarios adquirirem, desde já, devendo ir reforçando

ExeC1~HTO - 1905 17
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essa ga:'8:",:1.l8.. cem a hypotlleca do novo mater-ial {luctnante de
que trata a, clausula XXI <i medida que ferem sendo aeceitos os
navios e vraoraudc em relação a tal ma.tet-íal as mf:>SIU<l,S con
drcõcsda hypotheca do muter-ial , desde logo edqu.irid«.

XLIV

~lell::::..nte o estudo financeiro que o Ministro da Indústria,
Viação e OJi'a8 Publicas fará, dada aj hypothese do resultar
dahi a. ccnvcníenoía de estender a navegação á A...meneá do
Norte. 3. subvenção .poderã ser elevada até mil sefsconv-s e ses
senta e tres COllt:JS seiscentos e noventa. e nove mil novecentos
e noventa. e dous réis (1.663:690$992), curo, resalvaudo-ss,
entretanto, a possibilidade de reduzil-a postertormeate, a linha
de cabotagem, por accordo entre o Ministro da Industt-ia, Via.
cão e Obras Publicas e os concessionarlos. Na hypothese pl'e
cedente o aecrescimo da. subvenção pôde üoar ~1IJjejto SÚ dia
posto na. clausula XLII.

XLV
E' permíttí.Io 3.0S coneesslouarios receber subvenções dos

Covernos estadoaes e dos paizes estrangeiros para o desenvcl
-ctmento, naquelles, dos serviços do pequena cabotceem ou 11u
via I, e nestes para as suas linhas que se destiuarum a portos
estrangeíros. precedendo, porém. em qualquer- caso, autor-tzação
do ~liUlS~r.0 da Industría, Viação e Obras Publicas.

XLVI

Salvo C<."SQS de rorçu maior, devídarnento ';u~tlfi~3dus e ac
coitos pele Ministro da Iudustr'ia , Viação I~ Obras Publicas,
ncarão os ooncessionartos, peju mobsei'vancia de ql1aLWJ(H' das
clausulas do conu-aoto, sujeitos (LSseguintes mulsus ;

a) de 0:000$ até 15:000$, quando a fedta lo:' de viagem, em
qualquer das linha.s ; -

b) de 2rJO$ até 5:000$ para os demais casus ;
c) seudu creada a linha, para os Fatados Unidos de .vmonca

do Norte, a. multa para as faltas consignadas na ctiuea o, set;1
ntG <:t importancía ca eubvonçâo correspondente a cadu viagem.

As multas seria pagas pelos concessíonartos dentro do prazo
de 10 dia.", contados da. data em que roi-em impostas, sendo des
contadas, C11S0 não o façam, da euuçâo de (me t'ru tu a clau-
sula LlV. -

XLVII

AS multas de quetrata a clausula. anterior serão impostas
pejo íuspectoi-. da navegacão subvencionada, ôtrectamonse ou
porpI'oposta a elle, dos demais físeaes deste serviço, nas respc
eli v-as linhas. com recurso para o Minisn-o du Indústria, Via
tão e Obras Publicas.
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xi.vrn

2:JD

A reseísão do contracto se dará, de pleno direito, por d~
ereto do Governe sem dependencía de mterpeílacão 0"';1. acçao
judicial, si os eoneesstonaríos não se mostrarem hnbüítados.
dentro do prazo do noventa dias, contados da data da assigna
tura do coutracto, com os recursos a que allude a ctau
suía XLII.

XLIX

Dada a rescisiio do contmeto, não poderão os ooncesstona
rios reclamar índenmtzacão alguma por prejuizos quo dahi lhes
possam resultar, ficando entendido que perderão também a
caução de que trata a,clausula LIV.

L

Dado qualquer dos C,V,OEl :

0:) interrupção) dos sorviços de todas as linhas per oito
dias;

b) interrupcao dos serviços de urna das linhas por noventa
dias;

c) falta. de cumpr-imento das disposições da clausula XLIII;
d) f",lta de integralização da. caução de que trata a clausula.

LIV, no prazo uella estipulado.
'poderá o GOVeI'110 mandar' executar-, por terceiros, os ser

viçoà de que t1·I~.t.;t a presente concessão, pelo prazo' de duração
do contracto. utlt ivun-Io-se do proprío material e bens dos con
cessiOn<l..rli,l;j e P(>I' couta dosmesmos.

~\s questões entre o Governo e os conceseíouartos. l'ela~iva3

'-LO sei'viçe do que trata a presente concessão e as quo disserem
respeito a intelligencÍa do clausulas, do contracto, serão submct
tídas ao ~Iini,J~ro da Industtia, Viação e Obras Publicas, que <1$

re:501 verá com prcm ptldão,
Si os coucesaíonaelos não se conformarem com a. resolução

deste, segurr-se-ha, em ultima instancia , o crbttramcntc, esco
lhendo cada parte um <1I'bitro 'dentro do prazo de oito dias ,

xão chegando estos a noccrdo, decorridos tres dias, cada
uma das partes ccntractantes, também, dentro de tres dias.
apresenturã deus outros arbitros e dentre os quatro a SOI'te de·
signará o desempatador que resolverá a questão DO prazo de
oito dias.

Fica entendido que este não será obrigado a decidir-se per
um dos laudos; 'mas, si a. questão-versar sobrevalorcR, não
poderá ultrapassar os Jimites âxadospelos arbitres,
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Fica, igu",lroculc, erite ndirlo que' as questões previstas. ~u
resolvidas em clausula do contracto, como as de multa, resersao
e outras, não silo ccmprehendídas nu presente clausula.

LU

queesquer ouuas questões que, porveuturu, se possam sus
citar Da execução do serviço de que-trata a. presente concessão,
quer sejam administrativas, quer judiciacs. serão decididas
neles trrbunaea braztleiros, na conformidade das leis da Re
pubtíca,

LlU

Os concesstonmíos continuarão sem interrupção a nave
gação que ora f ti': o Novo Lloyd Brazileir'o, com as modificações
e ampuacões de ser-viço coustanres da. presente concessão, que
serão executadusat-udualruente nos prazos mareados pelo Minis
tro da Judusu.a. viaçáo c Obrus Publicas, tendo em considera
ção o tempo iudispcusave! ao a.ppareluamento do material para
cada caso 0 uo disposto na clausula XXII!.

LIV

Os ccucesaicnar.ics epres. nt.rrâo, no acto da assígnatura elo
ccntructu, o certáflcario do deposito. no 'I'hesouro Eedet'al , da
q uaut.ia de cem contos do ré!s, oro moeda corrente ou em titulas
dl\ Unlâo, ccruo cuuçdo, q ne r-espondera pelo pagamento das
multas em que possam incorrei'.

Essa quantia ser-a íntegralizada no prazo de dez dias, con
tacos da, data erc que, por nàc terem GS conccssíonaríos pago a
multa que lhes houver sido imposta no prazo determinado na
clausula XLVI, for a suo importanciu descontada da caução.

LV

E' fixado o prazo de dez dias, contados desta data, para a
assígnatura do respectivo contractc.

LVI

A presente concessão é íntransíorlvcl, sendo, além disso.
dependente de approvação do Ministro da Indusrrla, Viação e
Obras Publicas, qualquer alteração na ccnstdtuiçâc da firma
M. Buarque & comp., que S6 deverá conservar sempre na
cional.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 190G.- Law'o Seieriono
2fülZe,'•
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DECRETO ~.0Q04 - DE 24 DE FEVEREIRO DE 1906

261

Crec uma medalha como recompensa de bons serviços presL~dos á
ordem, segurança c tranquiltidade publicas pelos OffiC1JeS c
praças da Porca policial elo Districto Federal.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil
qU81'endorecompensar os bons serviços prestados â ordem,
segurança e tr'anquitlidade publicas pelos oüíctacse praças
da, Força, Policial tio Districto Federal, resolve mandar cunhar
uma medalha destinada ãquelles officiues e praças que se tor
narem dignospolo mér-ito, dedicação e lealdade com que
houverem prestado os seus serviços, regulando-soa sua, con
cessão pelas instrucções que a este acompanham, assignadas
pelo Ministro da Justiça e Negocias Interiores,

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 19UG, 180 da Republica.,

FRANCISCO DE PAULA RODI'tIGUES ALVES.

J. J~ 'Seabro,

Instrucções ~ue acom~anham O decreto n, a~~4, desta data!
manoo uma meoalha destinada aos officiaes e ~raças da
Força PoHdal 00 Oistriclo Feoeral e~ue regulam arespecliva
concessão,
Art. 1. o A medalha 01'<1 creada é destinada a recompensar

os bons serviços prestados á segurança, ordem c 'tranquí.llidadc
pubücas pelos orncíaca c praças da For'çn Policial do Dis
trrcto Federal.

Art. 2. 0 A medalha terá a fórma c dimcnsôes constantes do
desenho annexo, e sertí, usada pendente do peito esquerdo por
uma fita de gOI'geria de seda chamalotuda. de (Pll,030 de
largura, de quatro listras iguacs,. sendo vermelhas as das CX~

trcmídadcs, am<1rclla e verde as do centro, com pa-sador ,
Parazrapho uníco , A medalha será de 00b1'0, tendo na

fita passador do ouro, para os que contarem mais de 2::> annos
do bons serviços j pa.sador de prata, para os que tiverem' mais
de 20 annos com os mesmos serviços; e de bronze, para os
que tiverem mais de I5anncs nas mesmas condições; aos
que completarem 30 annos, om ídcuticos casos, sera coucedido
o uso dos passadores de ouro e prata conjunctamente. Os
passadores de ouro terão gravado ao centro o numero 25, os
de prata. o numero 20, e os de bronze o numero 15; não 1;er<1
numero o passador de prata q uando usado conjunctamentc
com o de ouro, nos casos de 30 anuas eleserviço;

Art. ~. o O tempo de serviço, prestado pelos offlciaes c
praças no Exercito, Armada e Corpo de Bombeiros desta Capital



ACTOS DO PODER EXECUTIVO

será computado para concessão da medalha e passadores.
desde que tenham mnts de seis uunos de crrectívidatle na Fui-cu
Policial.

Paragrapho uníco, O tempo de campanha scra contado pelo
dobro.

Art. 4. ° N5,o podem fazer jÚB á medalha e perdem °
direito á que houverem recebido, sendo prnhibídos de usal-a,
os que tenham sido ou forem attingidos por sentença, COIl
demnatorln passada em julgado em qualquer rõro. ainda que
tenha. havido perdão da pena, ou hajam commetátdo infracções
disciplinares que mostrem neghgencia c desinteresse pelo
serv iço publico, ou faltas que aüectom a. moralidade e a di
gnidade da corporação.

Art, 5.(1 Aos offlclues do Exercito que ser-eu-em em
comrmssão e tiverem ao menos SeI:" ann:» de serv iço eílectiv o
na Força Policial do Dietrictu Federal é exteusiva a concessão
da medalha e passado!' relativo, computado o tempo de 801'
viço prestado no mesmo Exercito ú respeitadas êtf restrlccões
destas instrucçôes .

Art. 6.° Pat-a, a concessão da medalha e passadores se
obser-vara o seguinte processo:

§ 1.° Osorncía-s e praças que Be julgarem com direito
requererão ao conselho administr-ativo da Força Pnlieiu.l, o
qual rcquisi tar.t de quem competir a fé de cütcto ou ccrtídâo
de assentamentos. Verificado o allcgado ü depois de con
veniente estudo, o conselho, em parecer motivado, dirá si o
oíllcia.I ou !)l'OÇ<.1está ou nãO-TIO caso de obter J. medalha e pus
sadol'.

§ 2.° Esse pareccr.. com os documentos, ~Cl'á rcmctttco
pelo counnundantc du, Força Policial ao Mtuísterto da Justiça,
afim de servir de base para o decreto de concessão da medalha
e passador.

Art. í. Q Para obtenção do passador representativo de maior
numero de 'armo::> o processo <:1 seguir Ifel'á o mesmo.

Paragrapho unicu. A concessão do passador. represcn
taüvo de maior tempo de serviço exclue o uso do de menor, o
qual devera ser rc stituido. salvo o esse de 30 aunos de ser
viço.

At't. 8.° Osomctaes c praças que ao tempo do sua rcrorma
já possuírem a medalha continuarão <:1 usu-a com o ultimo
passador que lhos houver sido concedido . O mesmo se dar<.l,
no caso de baixa, perdendo-o nas hypotheses do art. 4°.

Art. 9,0 A medclba, passadores c fUi1 serão forne
cidos pelo Governo, oot-reudo a respecüva despesa pela caixa do
economias da, Força Puliciul. c estão isentos <1(; qualquer pagu
mcnto ,

Rio de Janeiro, 24 de revercíro de 1900. - J. J. Seobro,
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ngCRETO IV. 5905 - DE 2,~ DF.; xsvauurno DI" lGüG
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Crca mais uma brícndu de infantar-ia de Guardas ;\3.ci0U').C,3 na co
Iilurea"de Currutiuho, no Estado da Bubi«.

o Presidente ela Repubüca dos Estados UnÜiiJS do Bra:d!.,
pu,ri1 execução do decreto n . 431, de 14 de (lc>'/,crnbro de 180G,
decreta :

Artigo unico , Frca crendo na Guarda Nacional da com.:tl'.ca.
de Curra,liallO, no Estado du, Bahiu, mais uma br-igada de 111
funtnr-Ia com ,t dcsi::;'lW/'ào de 13J" que se COJlstitl'.iI"í. dr- tees
batethões do ser-viço ucüvo, ns. cl0,i, 407 o 408, e Em do da
reserva sol) u . 1:1(';, r,~; qU':tCS :~'C organizarão CJrt1 (I.,! giW.,I'cbs
qualiflcndos nos dtsn-tctos di), i'afci-ida conuu-ca ; l'evo[~'i1das a.~j
dh:''posi(~0eS em C01!L.'<.tI'10.

Ri:) de .;:;,I1~l~';)_ :'2, de Icvorcu-o do l~JO('), is- d-, ~~(;lwblic:l,"

Dccl ar.i de utí lirlnde publica :J dr-sa pro pria c âo ,].0 p r edlo '3

r es p eo t i vo t erreno da rua Frei Caneca 1~_ iiC.

o Pi-esidcnt.c da Republira cID.): E$t.~~dos t:nid';s tIo Bl'Liúl
uecreta:

Art _ 1.o E' declarada de utilidade puhlicu., nos -ermca (Lo
at-t , 5'-' do d8CL'C~Q n. 4fi:SG, do D de setembro de JS;JO;:::, <J.. des
il1H'opriaçi(ü do })rf:(Üd o .respeot.í vo terreno da r uaFr'ei Caneca
n. 1[0. a.üm de ,sl::l' utihza.uo em vnrtns depcudcncras do quar-tel
do l'cgimento de c,~ vnllarin, d,t. Força Polictut do Distz-icto Pc
derul ,

Art , :8.ü O j\'{i:dstl'o,!c Estnrlo da .lustlça e Nêg(WlOS lute
ríores Ô autorizado a. mandar proceder. na confcrmidadc da
citado decreto D. 4~:J3(j, de IDO;}, d. desapi'upi'iaçâo do predto e
respectivo terreno acrmu rcrcndos para o fim indicado no nr-:
tigo antecedente e (:01'1'81H10 as despezas por conta do cred,itú
,-~lJel'b pelo decr-eto n . 5UfJ::l, dcz de outubro do anuo Iindo .

Art. 3." Revogam-se D,3 disposições em contrario.

Rio d.l' JJ..lleir'o, :!~) de ícvorcu-o ele IDO:::'. 1,')0 da Republica,
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DECRETO N. 5907 - DE 3 D~ ~,L~RÇO DI;; 1906

Abre ao Ministci-ío da Fazenda o credito de 42:000.), supplementru'
á verba 9a - Reccbedoria da Capital Federal. - do exercicio de
1905.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Br'azil,
usando da.autorização conferida no art. 20, u. I, da lei n, 1310,
de 31 de dezembro de 1904, c tendo ouvido o Tr-ibunal de
Contas, na. conformidade do art. 2,°, § 2°, n. 2, Icttrc c 'do
decreto legislativo n. 3H2, de 8 de outubro do 1893 :

Resolve abrir ao Minlsterlo da Fazenda o credito de
42:000$, supplementar ,L verba g:>. - Reccbedoría da Capital
FedGl'al- do c-ccrctcio de 1905, para pag.nue.rto de commíssão
devida aos cobradores da mesma l'Jpartição.

Rio de Janeiro, 3 de março de 1906, 18° du Republica ,

FRANCISCO un PAL'LA RODRIGliES ALYE~.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 5908 - DE :3 DT~ ),IARÇO Dl:: 1906

Abre ao Minietei-io da Pazcnda o credito de 68:5.i4$764 "para pag-a
mente a D'rancísoo Ferreira ela Rosa c D. Aderia Duarte de 011
veirn, em virtude de sentença judiciaric,

o Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brazit,
usando da autorização conferida no art. _20, ll. 18, lia lei
D. l:3lG, da 81 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33
da de 11. 1453, de :30 de deze.nbro ulfimo, e a que se refere
o decreto n. 5875, de 27 de janeiro pr.rxi.no tiudo, e tendo
ouvido o Tribunal do Contas, na conformidade (lo art. 2°, § 2°,
n.2, lettra c do decreto legislativo n. 3D2, de 8 de outubro de
1890:

Resolve abril' ao Mínisterlo da Fazenda o credito de
68:54<-lS764 pJJI'a cumprimento da carta precatoria expedida
pelo Juizo Federal da 1a Vara do Dístricto Federal em 31 de
outubro ultimo, requisitando o pagamento a Francisco Fer
reira da Rosa da quantia de 42:'W9:.:,-i7G4 c a D. .Adeha Duarte
de Oliveira da de 2G:075~S, a que foi condernnada a Pazenda
Nacional por sentença. do mesmo juiza, confirmada por accordâo
do Supremo Tr'Ibunal Feder-al de 5 de setembro de 1903.

Rio de Janeiro, ::3 de rmrco de 190G, 18° da Republica..

FRANCIf)CO DE PAOLA RODRIGUES AL';:SS.

Leopoldo de Ihütiõee ,
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DECRETO N. 5900 - DE 3 DE 3IARÇO DE 1900

265

ADl'C ao Miuieter-io da Fazenda o credito de 1<1:000$, supplem cntar á
V01'J):l S"- Itccebcdot-ia da Capital Fedel':ll- do cxercicio de 1905.

O Presidente da Rapublica dos Estados Unidos do Brazil?
usando "da autorixação conferid i no art. 20, n. 1, da. 101
n. 1:316, de 31 de dezembro de 1904, o tendo ouvido o Tribunal
de Contas, na confor-midade do art. 20, 8 2°, n . 2, Iettru c
do decreto Iegielatívo li. 392, do 8 de outubro de: 1896 : .

Resolve aiJril' ao Ministcrio da I'';1Z8!lda o credito de 14:000;),
supplomonbr ti, verba 9;;. - Icecebedorta da Capital Federal 
do exercício de 1005, para occorrer ao p,-tg~l,mc!lt:) de por
contagens devidas ao pessoal da mesma ropa.rtii,~ão.

I:'lO de Jaueiro, 3 de março dJ 10013, 18° da Republica ,

FRANCI:';CO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Buíliõee,

DECRETO N. 5910 - DE 5 Dl:: ~L\R(:O DE 190:3

1',])1'('. ao Mínisterío da Just iou e Nccocios Interiores o credito (te
400:000$, supplemcntm- <i: verbo. -~ Soccorros Publicos -e- do C,~Cl'
cicio de 1.906.

o Presidente da Repnblioa dos Estados Unidos do Brazfl.,
tendo ouvido previamente o Tribunal de Contas, nos termos do
.art.r. 70, S 5°, do regulamento approvado pelo decreto
n. ,'2409, de 23 de dezembro de 18913 :

Resolve, de uccot-do com o disposto no art. 2G, n. 1, da
lei n . 14;:::3. de 30 de dezembro de 1905, abrir ao Minis
ter:o da Justiça e Negocias Interiores o orcdtto -de <JOO:0008,
supplouicmm- á verbo - soccorros Pu Idícos - do exercicio do
1GOG, par;)" pagamento de despeza s dessa natui-cza ,

Rio d8 Jaueiro, 5 do J11<1rço de 1906, 18° da Repubhca ,

Fn.Axcrsoo DE PA1.JLA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seobrc..

DECRETO :'~, 5911 - DE ;) DE ~L-\.RÇO DE 1903

Ahrc ao Minisf.er-ic da Justiça c Negocies Interiores o credito de
10:000$ para represenbção do Br-azil no 15' Congresso Inter
nacional de Medicina em Lisboa.

o Presidente da Republ ica dos Estados Unidos do Braxi l s
usando <1<:1 untonzação conti Ia no art. 3°,n, 1, da lei n. 1453,
do 30 de dezembro de 1905:

Resolve (J,bl'i1' ao Mluisterlo de Justiça o Ne:;ocio~

Interior-es o credito de 10:oons Jura. representaeào do
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Braztl no 13° Congresso Internacional de Medicina. em
Lisbo(~.

Rio de Janeiro, 5 de março de 190G, 18°' da Republica,

FRA:'\cisco DE PAl:LA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seobra .

DECRETO N. 5gn~ - DE G DJ~~rARço DE 190G

Abre ao Minístei-ío das Relações Exteriores um credlto de 200:000,S.
papel, para occorrcr ás dcspczue relativas ao Tribunal AdJitrul
cstabctoeído pela couvcncâo de arb it raruento concluída em 12
de julho de lD04, entre 0:'3 Governes do Braai I e do Peru,

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do jn-azfl:
Attendendo ao que lhe cxpoz o Minlst1'o de Estado das Relu

~·'l;cs Exteriores e de accordo com o Tribunal de Contas, previa
mente ouvido, como dispõ~ o art. 2°, § ';2,0, n. ;~. lettt'u. c do
decreto n, ~~92, de 8 elo outubro de 18(;10 ;

Usando da. autorização a. que se referem o § 3° do <:ll't. 4'"
(1;1 lei h. 589, de 9 de setembro do 1850 8 o § 2° do art. 25
<1:1 lei n , :z]92, de ,?O do outubro de 1877;

uccreta:
Al'tigO unicov Frcu aberto ao Ministerio das Relações Exte

riorcs um credito de 2DO:OOU:;;, papel, pal'~ occorrcr ás des
uezas relativas ao Tr'Ibuna.l Arbiu-al estabelecido nela con
vcneãc de arbitr-amento conclulda em 12 de julho Á de 1904,
entro os Governos do Br'azil e do Porü,

Rio de J,1n3ÍI'o, G de março de 1900, 18° da Rcpubhca..

FL\XCI~CO DE PAULA RODRIGUES AL'VE8.

Rio-Bnmco.

DECRETO N. 5913 - DE 6 DE MARÇO DE lG06

Tl',-,nsr,~l'C o contracto ele ai-rendumento da Estr-ada de Fer-r-o ele Ba
luritl· par;) ,l l';:,ÚO social Novis & Porto.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attondendo ao que requereram o engenheiro Alfredo Novise
o negociante Possidonío da Silva Porto, socíos componentes da
razão 'Social Novis & Porto, porelles consrítulda para o fim de
assumir os encargos do arrendamento da Estl'olda de Ferro
de Baturité, na rorrna da clausula XXV, que baixou com o
decreto n. 5313, de 13 de setembro de 1904, em consequencia
do Iaüeclmento do engenheiro Joaquim da Silva Porto, que
também fazia parte da anterior razão social alludída no refe
rido decreto, e
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Considera.ndo que, assim reduzido o numero dos ditos ,'30
elos, a morte ou a íntordícção de um deltes darã Iogar a qua
o arrendamento fique a cargo de um só arrendatarío, como
acontecia na vigencia do primitivo contracto. cumprindo. por
tanto, que, nesse sentido, seja modiâcada a disposição da men
cionada clausula X.XV :

Decreta:
Art. 1. o Fica. transferida, na fôrma da clausula XXV,

que baixou com o decreto 11. 5:313, de 1::; de setembro de 1904,
para a razão social Novis & Porto. constituída pelos sacias
engenheiro Alfredo Novís e negociante Possídonic da Silva.
Porto, o contraoto de arrendamento da Estrada de Ferre.de Bu
turité, que em virtude daquelle decreto achava-se a cargo de
Novís, Porto & Comp., visto haver fallecido o engenheiro JOi1~

qulm da Silva Porto, que tambem fazia parte desta razão
social e terem sido satisfeitas as condições estabelecidas na
mencionada clausula.

Art. 2.° No respectivo termo de transrerencíu se farà
constar, para os devidos eífeitos, que a refer-ida clausula XXV é
substituída pela que com este baixa', assígnada pelo Ministro
de Estado dos Negocias da Industt-la, Viação e Obras Publicas,

Rio de Janeiro 6 de março de 1906, ISO da Republica.

FRANCISCO DE PAT;LA RODRIGuES, ALVES.

Clausula a ~ue se refere o aecreto n, 5913 desta· data
xxv

"\'Q caso de morte ou de lnterdjcção de um dos socíos c,
consequentemonte, de dissolução da sociedade. ficara o con
traeto de arrendamento sob a responsabilidade do outro sócio,
o qual. sob a fiscalização do Governo, promovera no liquidação
do capital social, afim de ser apurada. a quota de tntcressea
relativa ao sacio íalleeido ou declarado interdicto.

Ultimada a liquidação, o referido sacio subsistente ossu
mirá, mediante termo de transferencia e como successor da
sociedade dissolvida, os encargos do arrendameuto nas COD~
dlçõcs precisas do decreto n, 2836, de 17 de março de 1808,
sob pena de resolução do contraeto, independente de interpel
Iação judicial, mantido em relação a esse arrendamento <3 ao
representante legal do socio fallecido ou interdicto o disposto
na clausula XXUI do contracto de arrendamento em vigor,

§ 1.Q No caso de ser decretada a rallencíe ou dissolução
da razão social arrendataría por algum dos motivos pre
vistos no art. 336, ns, 1 e 3 do Codigo oommeroíal, o contracto
ficará igualmente resolvido e o acervo da sociedade respon-
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dera por prejulzcs, perdas e damnos, na contormídade da ci
:;a,da. clausula XXIII do contracto de arrendamento em vigor.

ê 2." A dissolução da sociedade por accordo entre os socios
ou por vontade de um dolles não poderá erfectuar-se sem
prévia autor-ização do Governo para decidir sobre a idoneidade
Ih firma successora que venha a es-umtr a responsabilidade do
arrendamento. A iofracção desta condição determtnara também
a resolução do contracto, nos termos do § 1" desta clausula.

§ 3. o Em nenhum caso a razão social ar-rendatat-ia poderá
allegar qualquer excopção relativamente aos encargos do arren
damento de que se trata ou fazer alguma rcclarnação a esse
respeíto baseada em disposlções do respectivo contracto social.

Rio de Janeiro, 6 de março de 1006. - Lauro Severiano
J>lúller.

DECRETO X. 5914- DE G DE ::\íAltÇO DE 1900

,-\])1'8 ao Min istcrio da Inclustrin, Viação c Obres Publicas o crcuit.o
especial do 18;):000$ para o proscguuncnto dos estudos da Estrada
de Feno de S. Lniz a Caxias.

o Presidente da Republic.; dos Estado.s Unidos do Br:y'il,
usando da. autor-ização lcgish:.tiva contída no art. 17 da lei
H. H5:3, de 30 de dCi:\;;mbro de 19J5, decreta.. :

Artigo unico. Fie,', aberto ao Ministerio da Iudustr!o.,
Viação c Obi'a s Publicas o credito especial de 180:000:-;; pn-u
o proseauimento dos estudos da j<;stl'<tdi.1 de Feno de S. Luiz
<.1. Caxlds.

Rio de Janeiro. G do março de lGOG, lSQ da Rcnublica .

.FHA:\ClSCO D3 P ..\."CLc\. RODRIGrE~ ~\.::-,\·E:-;.

Lauro Scocriana Jl;;UCJ'.

l.r~cnxl'O N. 5~15 - D1~ 6 DE ::IL,I,.RÇO DE HJ03

Transfere ao Estado da Bahia a concessão a quc se referem os de
eretos ns . 99G4, de 6 de junho d[~ 1888, :301:), de 26 de sctemln-o
de 1898 e 5:212, de 10 de maio de DO:! e decreto legislativo n. 118,
.Ic 5 de novembro de 18ll2.

o Presidente da Republicn dos Estados Cu idos do Braz il,
attendcndo ao que requereu o Estado da Bahia, devidamente
representado, decreta:

~\.rtigo uuíco. E' n-ansfcrula ao Estado da Bahia a. con
cessão de que é cessíonnríu a Emprcza Viação de S. Francisco,
;1 que se reterem os decretas na. 9904, de G de j unho de
1888, :3015, de 2ô de setembro de 189s e 521.2, de 10 de ma'io
de 1904 e decreto legislativo n. 118, de:) de novembro do
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:G0.2, :p:ll'~', ~l.:1V8gJ,ÇXU c, vr.por do::: l'ii;'~ (1<.<'3 Velhas e São
:-·':r.'<.1!j(;i;<c:u : ,!iC(Ult!0 aq uclle Estndo o])1'ig~1(io ao cumprimento
'"S GI«U:,Ulc~:: que acompanham os citados decretos.

lU,.) ele ,1;i:l8íl'O. G 0..0 inarço de 190G, 18() de), Rcpubltca .

L(UIi'O Sevcriara ~~füUcr.

] )}:UU:T:) ':'-i. ::.~).l J - Di'; G DE :\:IAIV:ü DE HJüü

_'..iJ;"{; ,H, l[iili~,krio dh Indu-tr!e, Yiar}üo c Obras Publicas o credito
de 250: OU(:S par;, os e;;! udcs c mais t.rabalhos concernentes aexplo
ração do ,1~i'l;~S de C,',l'VÜO do pedra nos Estados, c suas applicacões
,,0;< SCl'yjÇO:; tcdcracs,

() Pl\'sill8ntD d,-l Reuublica dos Estados t.ntdos do Bl'<1úL
i>::.uniu da i.1i;r,,1'iz<'c,ç,~t'to lcgisi,t"&l\'acontida I}{~ Icttre e do n. I dó
«r-r. l~ (t<l IQi r:. 143J, do :,10 do dezembro de lO05, decreta:

, ~'\rtl~;o HU'-'_~). Picn. aborto ,-\/J Ministcrio c1<1 Indústria.
\'iU,t,:à() G 01Jl';t:::- Publlcr,s o credito de :'!5U:000;ci paa'a os estudos

llli~i2 Ú',LinUus concer-nentes ::i exploracão de minas do
(~:i,I'VÚJ do }J1.>!l"~ ;JUS .i~~t.a.~:Ü0, e ::;Ui~S "ppl lCl~ÇGCS <tos serviços
., 'Jcrues.

vn.vxcrsco Di- PAuLA HDDI{lGliES ALYES.

Lcwro SC'l,)ITiwlO Jildler.

l;d~'i(:-:'~'U ?':. :::Di, ~ Iú: ti DL; :',I,I,.}~~:O DE raOG

c.... ':c· ao :Ilinidc-]'io!b Jndu-tris. Víucãc c' Obras Publicas o cre
dito ú:opc:ci,;l de: ~)8;):Ot:úS péÍl'~ OCCOrr01' ao pagamento de venci
mentes dos telcgruphistas da Iicpm-t.içâo Geral dos 'I'clcgraphos.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil ,
;ls,tndo da autorização constante elo art. :!o do d icrcto Iegis-
.attvo 11. 1"1'i2, de 9 do janerro do corrente anno, decreta :

Ar-tigo unico.Fica aberto ao Ministeric da jn.Iustrta,
Viação e Obras Publicas o credito especial do 5í35:000$ para.
OCOOl'l'81' ao pagamento elC1S díücrenças ele vencimentos dos
t;81egI'api.1ist~:-i da, Ropui-ticão Geral dos 'I'elegrupuos, augmen
·ctdos em virtude do art , l° do citado decreto e assim «Lcrt-
minado: .

Paru telegraphístas de P classe.••••.•.•.• , ••• l>

» » »21\.» •••...••••••••• 0

) » )3~» ~ ••••••••••••••
)) ;) ~4a» •••••••••••••••

90:0003000
160:000.;000
175:200:tOOO
126;OOO$OOG
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Par'a adjuntos e auxíünrcs. de que n-ata o art. 42
(lo .rcgulamcnto approvado pelo decreto
n . 405;), de 24 de junho d.e lGOl .

PJ.l\\ l'Cl01'(~a.I· o credito destinado é, gratilic~~\'.:;ào

de 20 (;'ú estatuída pela lei n. 1191, (18 ':28
do junho de 1004...........•.............•

Rio (l9 Janeiro, G de março de 190G, 1W) da

3:800.;000

30;000$000

Republica.

442:G74$561
202: 987$045

236; 580$000
326: 542';õ20

1.301:367$815
I.286: 688$359

367: 467:;;135
824:107$043

17.627.:563$945

FitAXCrilCO DE PA"CLA RODRIGUES ALVES.

DECRETO ~. 591S -::JE 7 DE MARÇO DE 1906

ébro <\0 Minísterjo da Guerra o c-edito ele L~,)0 9Q.!$G40, supple
rucntar- ao art.. !lo da lei n , 14;;:], de 30 de lczemhro de i!?O::i,
e providencia sobre a sua applicaoão,

o Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Br'axil,
tendo _euv idc o Tribunal de (;oetas, na, fÓ1'1l12. do. disposto no
art. ;2.'" § 2°, n. 2. lettr-a c, do decr-eto Icgíslativo n. 392, de
8 de outubro de 1800, o usando da autot-izaçâo conferida pelos
arts. 7ü e 80 da. lei 11. 147~;, de 9 do janeiro ele 1906, re
solvo abrir- ao Ministério da. Guerra o credito da- quantia de
1.559:9til$640. supplerncntur ao art. gt> da lei n. 1453, de 30
ele dezembro de 19U5, na parte referente ás despesas em papel
ot'çadae .em 48.62i :45:2.S470 0. assím elevado o credito a
5U.187:414$Uq,discl'iminJ,1' e dotal' as verbas

1. a Admunstração Gcr;},! .
2. tI Suprernu Tr-ibunal :Milita.l· e auditores ..
;3.,\ Direcçáo Geral de Contahilidnde da

Guerra •......•................•......
4. a Intendencta Geral da GWJl'!'J,. .
5.1\ Instruccão milttar .
ô. fi Arsonocs, depositas e íortalczas .
7. 'I Fabi'icus e laboratorios ..............•.
8./\ Serviço de saude .
9. ~ Soldo, etapa e gratífíoaçõcs de orücíues ..
10. Soldo, etapa e gl'a.ü!ico,ç{ícs de -praças

de prot............. 12.792:657$900
11. Classes iu,.Lútivas...................... 2.194:825~60

12. Ajudas de custo....................... 200:000$000
13. COI0nl<lS militares..................... 155:9ô6$027
14. Obras rníütares '................ 3.493:300$00;)
15. Mat8riJ.1.... .••. ......•...• ..• 8..734:595%)000

Rio de Janeiro, 7 .de março de 19O{j, l8° da Republrca ,

'Fn.l...xcrsco DE' PALLA RODlUG1)ES ALVES.

Franciseo dePaula .I.J.1"goUo.
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, Sr. Pl")~.id,,:uie i1;::, Repubücc _ Em cumprimento do Jis~
posto no <11't, j9 da 181 li. 1473, de 9 de ja.neiro de ~gO().
nus tabelías da lei n, 14~), de 30 de dezembro de 190<.>, do
o~ç!l,mento da despcza do Mínistet-ío da. Guerra po.l':t o exer
CICIO de 190ti, foram reitas as a.lterações necessariv,s para se
ada:Qt?,rel~1 as novas disposições, substituídas a ga «SoMos ~
gratlhcô,çoes» Dor «Soldos e graütlcaeões de orflclees > e alO
cEtapas» por -«Soldos, et,t'p<tS e gra.tific,~çõe:$ de prf~ç.~S de
pret».

:'\8 <d~el'a(~ões ~ollstt\ntes da distribuiç-ão das g1'D,tiflCiLÇÕ_~:;;
de funcçao pelo~ dlV~l'SOS_SeI'viços em apropl'iad1tS t~b~llas, ~ao
augrnentaram a.:><I «Dlrccoão Geral de Contabilidade da (lUC1 1'<1»,
a l~a «Ajudas 'de custo», a 148 «Obras Militares» c a 151

' «Ma
teríaj».

Na tabella o-, ,dêm do soldo e etapa. e crratitlcação te JJo~ty
aos.oificiacs e a transrcr-enoia P«'1'<1 <:t lO"b do soldo e gratitl
co,l::,ões de Pl"V}a.S de. .pret., íoram attendhtos os dispositivos
constantes dos arts. 13,10, 23,24,67, os, 70,77 e78, a saber
terça paz-te da etapa nas gU<tmiçõcs onde o valor da etapa
das praças for superior- a, 1B400 ; melnetapa do posto aos 3:?,;(
lad?~ rcrormadoa e honori1rios por serviços de guerra; g.ra.tll1
C<LS·?:~s de posto aos.reformados ministros do Snpremo T!'~hun~tl
~IIlltal', Icvaudo-se em conta as quotas; recusa de ,gratIflC<1çfW
do posto aos que percebem ordene-to e gl'a.tificação por .quaf
quer mnccào ; diat-ius aos que estiverem nas gu;trdas de praeas :
vinte por cpnto sobre as gratitlca.ç~ões de posto aos qU? s?r
vir-em nos Estados do Pur-a, Amazonas e Matto Grosso .; diarlas
de accordo com o postoe funeçác aos que exercerem C0111
missões de serviço sem cousíO"llação especial e diíTel'OllçaS pat-a
mais.aos quo perceberem vencimentos superiores c omquanto
permanecerem nas mesmas commissões.

)";a tabolla JO\ além do soldo, etap:1 e gr<ttificaaõ,es de
praças de pret, transferiu-se para a O" a, etapa dos oíllciaes c
attcndcu-se {L~ etupas para as praças usyladas e às ,diarias
paru desertores e presos. .

Dotadas as tnbellas s- e 1Oa. para as despezas com soldos.
gratificações e etapas, com 30.185:045$000 e sendo nocossarios
para <1 ga C lOu. (I'eorg;tnizadas) 3D.428:1ii5$.900. além do adju
dicar-se esta ímportaucía, contemplurarn-se 7~4~;240~ na con
cessão de credito.

Pela: demonstração da ·dcspcza orçada para 1006, papel,
se verifica que, sendo o credito da. lei n. 1453, de 30 de
dezembro de 1905, de 48.627:452,)470 c o nocessarlo pela lei
ll. 1473, de 9 de janeiro de 1906, de 50.240;452:;;470,' dá-se
o augmeuto de 1.613:000,), como provisto pela Commissão de
Finanças do Senado, em seu parecer inserto no Díario do
Conçreeso n. lS9, do 18 de dezembro de 1905.

Publicada a lei 11. 1473, de 9 de janeiro de 1906, ;J.

13 e nesta data entrando em execução, foi reduzido o augmento
de 1.613:000$ a J .559:961~6~0, por não seter de despender
53:038$360, correspondentes "O período de I ,. 12 de janeiro



ACTOS lJU l'OIJEH J::X;XüT~VO

i-cfcr-ido c fixado o total orçarnentario em 50.187:414$110 p:ll'::'
se clü;f,rOmil' pelas ver-bas 1M conformidade socujntc .

L;>. Administração Geral. .
2.(1. supremo Tt'ibunul Mili ta.r e auditores.
3.(1. jjirecqào Geral de Oontabilidadc du

Gutu-rn........................•...•.• -,
Li.::> ratendcncíc Geral da Guort'a .
5.'" Instrucçáo rnf litar'......•.............
li. ~ Arscnacs, dcposítos c fcrfnlczas .
í. a Fabricas c Iabcnuorros '" .
8.:\ Ser viço (10' saúdo o ••••••••

9.::1 Solde, etapa c gTMi!ic:nçuüS' de ofllciaes ..
10. Soldo, CÜL1Ja e gl'i.LLtitCi1ÇÕ<,:;S de praças

du pi-et .................••..•• o ••••••

11. Classo,; icccttvas .
1.2. Ajudas de cu-to .
l:-l, Colonias m il itart», ' .
14. Obras mí litnros o •••••••••

1;). ~,JatQriaL ......................•......

Papcl , .

44,~: G748561
202:987$1143

236:5808000
'P6 -54 ,J"5~O

1.3(;1 ;3G7$815
1.286: 60SS:~5\)

;)67:46781&:::;
324; 1978643

17.627: õG:J8945

12.70.2: G578000
2. 194:82;)$~GO

200:000S000
155:966Ao27

:l.493: 300S000
S. 734: 595~;OOO

l-au taes éUllüiCi:;o:c:, sendo LU'g-(.lde a distr-ibuição de cr8
d[tei t- ·'C'DitO sido ouvido o 'I'r-ibunal do Contasv na 1'01'1na do
disposto no m-L. ,'lY, s ;8°, 11. 2, letu-a c, do decreto lcgís
.luti vo u. :l\:).'~, de g de outubro de 18Dn, venho pedir que vos
rlignüb <1JH'll' ,L e),f\ Ministerro. em VÜ3ta. da autor'Izaçâo con

"fui-ida pelo <u".' SiJ cht loi n . 1473, de 9 de janeiro ultimo, o
eI'c~lito de 1.;)50:0(i!$CJ40, supplcmentur ao art. 00 da lei
n . l,L:);-;, do ;10 de dezembro ÜO 19ü;-).

Rio d:) Juucu-o. 7 do março ele 1\JOG. -l'í'anc'isco de Paula
.'i )'!/iJ~': ti.

DECRETO N. 5919 - DE 7 Dl~ :1I1ARÇO DE 1906

Expede novas inetruccõcs concernentes ás luzes e eignaes das CEI.

barcações de praticagem c das de pesca, de conformidade com
o que foi proposto pelo Governo de S. Ms Britannica.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazíl :
Considerando que é de toda a vantagem para a navegação

manter-se n, maior uniformidade possível nas regras adoptadas
pelas diversas potencías para evitar os abalroamentos no mar?
de conformidade com as deliberações da Conferencia Maritimv.
Internacional reunida em Washington a 16 de outubro de lSS9;
e ettendendo ao que lhe propoz o Governo de S. M. Br-itannícà,
por íntermediu da respectiva Legação, resolve, de accordo
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com o art. 48, § l», da Constituiçã.o Federal, expedir as instru
.eções, que a este acompanham, concernentes ás luzes e signaes
das embarcações de praticagem e das de pesca.

Taes iustrucções, que vão assígnadas pelo vice- Almirante
Julio Cesar de Noronha, l'linistro de Estado dos Negocias da
Marinha, substituirão as que foram mandadas observar pelo
decreto D. 4018, de 15 de maio de 1901 e começarão a. vigorar
em 1 de maio proxímo .vindouro, constituindo, de então em
deante, os arts. 8° e go do regulamento annexo ao decreto
n. 1988, de 14 de março de 1895.

Rio de Janeiro, 7 de março de 1906, 18" da Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUE.'t ALVES.

Julio Cesar de Noronha.

lnstrucções a~ue se refere ouecreto n. á~19, da ~resenle dala,
concernentes ás luzes uas emoarcações de ~raticagem eás
luzes esignaes uas embarcações ae resca

(Arts. 80 e 90 do rcculamento anncxo ao decreto n. '1988,
dc'"Vi de mar-co de 1(95)

AI'L 8.° As embarcações de pratícoa em suas estações de
serviço, não deverão mostrar as luzes exigidas para outros na
vios. mas, trarão uma luz branca no tope do mastro, visivel em
toda volta do horizonte, devendo também mostrar uma luz bri
lhante ou luzes brnhautes a curtos iutervallos, que nunca de
verão exceder de 15 minutos.

Quando houver navios próximos, deverão ter pharóea dos
lados. promptos ,1 serem apresentados a curtos íutervallos, afim
de indicar a dil'8Cção em que estão uproudos, mas a luz verde
não devera SOl' mostrada a B13., nem a encarnada <1 BE.

Uma embarcação de pratico. de porte tal que possa atracar
a um navio qualquer, atím de deixar o pratico a bordo, poderá
mostrar a luz branca em vez do trazel-a no tope do mastro, e.
em Lagar dos pharóea dos lados, acima mencionados, poderá ter
á mão, prorupta a mostrar, uma lanterna tendo de um lado
vidro verde e do outro vidro encarnado, para logo que se tornar
preciso como acima está prescrlpto ,

Um navio a vapor, exclusivamente empregado no serviço
de praticagem, conunísslonado ou certitlcado por autoridade de
pilotagem ou associação de qualquer districto de pilotagem,
quando no desempenho desse mister no seu dístrícto, mas, não
fundeado, além das luzes. acima prescnptas para todas as em
barcações de pratico, devorá trazer uma luz encarnada. visível

Executivo - 1DOG 18
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em toda volta do horizonte e de natureza tal a ser vista em
noite escura com atrnosphera clara, de uma distancia, nunca
menor de duas-milhas, devendo esta. luz estar situada a uma
distancia de 2"1,44 (8 pés) abaixo do pharol do tope, e , bem
assim, os pharóes dos lados que: são obrigados a trazer todos
os navios em movimento',

Si, porém. estiverem fundeados, no desempenho de sua pro
fissão e em seus distríctos, deverão trazer, também, além das
luzes exigidas para todas as' embarcações de pilotagem, a luz
encarnada acima mencionada, nunca, porém.os pharóea dos lados.

As embarcações de praticagem. em suas estações, si não
estiverem no desempenho desse mister, deverão trazer as mes
mas luzes que as convencionadas para outros navios de sua tone
lagem.

Art. 0~Q OS navios e embarcações de pesca, si estiverem em
movimento e não forem obrigados por este artigo a trazer ou
mostrar as luzes nelle especificadas, deverão tr-azer' ou mostrar
as luzes convencionadas para os navios de sua tonelagem, quando
em movimento:

a) as embarcações de hocea aberta, ido é, as que não síio
protegtdas contra a entrada da agua do mar por meio de couves
corrido, no sei-viço de pesca a noite, com apparelhos para esse
fim estendidos horizontalmente ate uma distancia nunca maior
de 45"\7:~ ( 15() pés ) da' embarcação, na derrota dos navios.
deverão mostrar uma luz branca, visivel em toda volta do
horízorçc.

Asembarcações debocca aberta, no serviço da pesca á noite,
com appareluos para esse fim estendidos horizontalmente a mais
de 45[;1,7,'2 ( i5ü pés) da ernbar-eacâo, dentre da zona Jrequen
tada por navios, deverão tm.zer uma luz branca, visível em
toda volta, do horizonte, e. além desta, ao appr-oxímarem-sa Ou
serem approxímadas por na vias, deverão mostrar uma segunda
luz branca, abaixo da primeira om,9 (3 pés), pelo menos, e á dis
tancia horizontal nunca menor de 1Ul,52 (5 pés) uma da outra.
na direcção em que os apparetnos estiverem estendidos;

b) os navios e embarcações, exceptuadoa os de bocca aberta
definidos na sub-dívísão a), no serviço da pesca com rêdes em
Jluotuaçãc, durante todo o tempo em que as redes estiverem
totalmente ou em parte dentro da agua, deverão trazer duas
luzes brancas em lagar onde possam ser melhor vistas. Taes
luzes deverão estar' situadas de modo que a' distancia vertical
entre eltas não seja menor de Im,G3 ( 6 pés) nem maior de
4ID,57'(I5 pés). e bem assim que a sua díatanoíahortzoutal medida
em uma parallela á qutlua, não sej1. menor de lm,52 (5 pés).
nem maior de 3m ,05 ( 10 pes ). A mais baixa destas duas luzes
deverá esta.r situada na «íroeção das rêdes, e ambas ser de tal
natureza que permitta a. visibilidade de uma e outra- em toda:
vo!t<1 do horizonte, com 'um alcance de 3 milhas, pelo menos.
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No Medlterraneo e nos mares que banham as' costas do
Japão e corée os navios de vela. no serviço da pesca, que tiverem
menos de 20 toneladas (tonelagem bruta), não serão obrigados
a trazer a mais baixa destas duas luzes; devendo, porém.
quando não a trouxerem, mostrar na mesma posição ( na dire
cção da rêde ou apparelho ), uma luz branca, visi vel a uma dís
taneía nunca menor de uma milha marltíma, ao se approxima
rem ou serem approxímadas por outros navios;

c) os navios e embarcações, excepto os de bocea aberta de
finidos na sub-drvísão a), no serviço da pesca de linha e com
esta fóra, quer preso a embarcação quer no acto de colhel-a, não
se achando fundeados nem pairando nas condições da sub-dívl
são h), deverão trazer as mesmas luzes exigidas para os navios
que pescam com redes tíuctuando. Quando lançarem as linhas
ou pescarem com estas a reboque, deverão trazer as luzes es
tabelecidas respectivâmente para qualquer navío a vapor ou
é, vela na.vagando.

No Mediterraneo e nos mares que banham as costas do
Japão e Coréa os navios de pesca á vela, que tiverem menos de
20 toneladas (tonelagem bruta), não serão obr-igados a trazer
a mais baixa destas luzes; devendo, porém, quando não a trou
xerem, mostrar na mesma posição (na direcção das. rêdes e
apparelhos), uma luz branca, vlslvel a uma distancia nunca
menor de uma milha maritima, ao se approximarem ou serem
approxímados por outros navios j

d) os navíos que pescarem com rêdes de arrastão, isto é, os
que empregarem instrumentos de pesca arrastando-os pelo fundo
do m"l :

1;() Si forem navios a vapor deverão trazer na mesma posi
ção da. luz mencionada no art. 2° (a), uma lanterna trfcolor-,
construída e collocada de modo a mostrar uma luz branca, que
Illumine duas quartas para um c outro bordo, a contar da
linha da prôa, e uma verde e outra encarnada que lllumine um
arco de horizonte desde duas quartas da linha de prôa até duas
quartas do travéz para ré. a BE e BB respectivamente; uma
outra lanterna sora construída de modo a mostrar' uma luz
branca brilhante, uniforme e sem interrupção em toda volta
do horizonte, devendo estar collocada a uma distancia nunca
menor de lm,83 (ô pés) nem maior de 3!ll,66 ( 12 pés), abaixo
da lanterna tricolou,

2. <) Si forem navios de vela" deverão trazer uma lanterna
construida de moJo a mostrar uma luz, branca brilhante e
uniforme que illumine sem interrupção toda volta do hor.zonte,
e ao se approximarern ou serem e.pproxlmados por outros navios,
deverão tumbem apresentar uma luz brllhante ou facho, em
Jogar onde possa, ser melhor vista e em tempo sufilciente a
evitar abalroamentos.

'rodas as luzes mencionadas na subdivisão d (10 e 2°) deverão
ter um alcance de duas milhas pelo menos;
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e} OS navias pescadores de ostras e quaesquer que empre
guem rêdes.apropri<1das a esse fim deverão trazer e mostrar as
mesmas .Iuzes convencionadas para. os que fazem a pesca com
arrastão ;

t) os navios e embarcações de pesca podem usar, em qual
quer occasião, fachos illumínatlvos ou tigellinhas, além das
luzes estabelecidas por este artigo;

g) todo navio ou embarcação de pesca que tiver menos de
45~.72 (150 pés) de comprimento, deverá mostrar urna luz
branca visível em toda volta do horizonte e a uma distancia de
uma milha pelo menos.

Todo navio de pesca que tiver 45m.72 (150 pés) de comprí
mento ou mais, emquanto estiver fundeado, devera mostrar,
além de uma luz branca visível em toda volta do horizonte,
a distancia. de uma müha, pelo menos, uma segunda, determí
nada pelo art. 11. para os navios do mesmo comprimento.

Todo navio de pesca, quer tenha 45m,72 (150 pés), quer
tenha menos ou mais que este comprimento, achando-se amar
rado a alguma rêde ou instrumento de pesca. ao approximar-se
()U ser approxlmado por outros navios. deverá mostrar uma luz
branca cotlocada om,9 (3 pés) abaixo do pharol do porto. B (~

distancia horizontal de pU,52 (5 pés), pelo menos, da anterior e
na ôirecção da rêde ou Instrumento de pesca;

h) si um navio ou embarcação que estiver pescando parar
inesperadamente por ter sua rêde ou instrumento de pesca se
enrascuuo em alguma pedra ou obstaculo, deverá. durante o
dia, arriar o signal convencionado pela subdivisão (k); durante
a noite? mostrar a luz ou luzes determinadas para um navio
fundeado ; com cerração, neblina, queda de neve ou aguaceiros
pesados deverão fazer o slgnal convencionado para os navios
fundeados (vide subdivisão (d), e o ultimo paragrapho do
art. 15);

i) com cerração, neblina, queda de neve ou aguaceiros
pesados, os navios no serviço da pesca com arrastão. rêdes,
linhas ou qualquer outro instrumento de pesca, sendo de 20
toneladas (tonelagem bruta) ou mais, si forem de vela, deverão
tocar respectivamente a hueí na durante intervallos de tempo
nunca maiores de um minuto'; si forem a vapor, deverão usar
do apítoou sereia. durante aquelle íntervallo de tempo; cada
signal de busina ou apito deverá ser seguido de toques de
sino.

Os, navios ou embarcações de pesca que tive'rem menos de
20 toneladas (tonelagem bruta), não são obrigados a dar os
sígnaes acima mencionados; -si, porem, não o derem. deverão
fazer qualquer outro signal sonoro, com íntervallos nunca
maiores de um minuto;

h) todo navio ou embarcação empregado no serviço da
pesca, quer empregue rêdos, linhas ou arrastões. na zona da
derrota dos navios: si for de dia, deverá indicar a sua posição,
ao approximar-se qualquer navio. içando um cesto ou qualquer
outro sígnal que produza o mesmo resultado, em logar onde
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possa melhor ser visto. Si os navios ou embarcações estivOl'em
fundeados e com os seus instrumentos de pesca dentro d'água,
quando se approximarem outros navios, deverão mostrar o
mesmo signal do lado em .que esses, navios tenham de passar.

Os navios sujeitos por este artigo a trazerem ou mostra
rem as luzes especificadas anteriormente, não serão obrigados a
trazer as .luzes convencionadas pelo art. 4° (a) e aa referi
das no ultimo paragrapho do art. 11.

Rio de Janeiro, j de março de 1906.-htUQ Cesarde Noronha,

DECRETO N. 5920 - DE 10 DE ~IARÇO DE 1906

Al)re ao Minietcrío da Fazenda o credito de 20:000$, supplcmentar
á verba <Aposentados »do cxercicio de 190;:).

O Presidente da República dos Estados Unidos do Bre.zll,
usando da autorização cóntida no art. 20, D. 1, da. lei n. 1316,
de 3l de dezembro de 1904, e tendo ouvido o Tribunal fie contas,
na conformidade do art. 2/), § 2/), n. 2, lettra c do decreto
n. 392, de 8 de outubro de 1896 :

Resolve abrir no Ministério da Fazenda o credito de 20:000$,
supplementar á verba-Aposentadas-da referida. lei n, 13lti,
de 31 de dezembro de 1904, para as despezas da consignação .;:
Novas aposentadorias.

Rio de Janeiro, 10 de março de 1906, 18° da Republica.

FRANCISCO DE PAU.LA RODRIGUES ALVESD

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO K. 5921-DE: 10 DE i)IARÇO DE 1905

Abre ao Ministério da Fazenda o credito de 60:000$ para occorrcr:
no vigente exercício, ao pagamento das despesas com Oserviço de
uniformização dos t.ypos das apólices,

o Presidente da República dos Estados Unidos do BràzU,
usando da autorízacão conferida no art. 26, n , 4,. da "Ieí
n. 1.453, de 30 de dezembro de 1005, e tendo ouvido o Tri
bunal de Contas. na conformidade do art. 2/), § 2°. li. 2,
lettra c do decreto legislativo n. ;)92, de 8 de outubro de ·1896:

Resolve abrir ao Míuísterto da Fazenda o credito de
00:000$, destinado ao pagamento, no corrente exercicio, das
despezas com o serviço de unifor-mizuçâo dos typos das apo
Iices da, divida publica, do juro de 5 %.

Rio de Janeiro, 10 de março de 190G, ISO dn, República •

Faxxcrsco n» PAlJLA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo âe.Bvihõee,
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DECRETO No 59'22 - DE 10 DE MARÇO DE 1906

Abre ao Ministér-io da Fazenda um credito de 2.185:690$460 para
liquidação do debito da Fazenda Federal para com a Companhia
Metropolitana em virtude de sentença judiciaria,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos ·do Brazil,
usando da autorização constante do art. 20, n. 18, da lei
n. 1316, de 31 de dezembro de 1904, revigorado' ])310 art. 33
da lei n. 1453. de 30 de dezembro ultimo, e a que se refere
o decreto n, 5875. de 27 de janeiro do c.o-rente anno. c tendo
ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2°,
§ 2(\ n. 2, lettra c do decreto legislativo n , 392, de 8 de
outubro de 1896:

Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de'
2.185:690$4:30 para liquidação, de accordo com o termo la
vrado na. Oirectoria do Contencioso do Thesouro Federal, em
7 do corrente mez, do debito da Fazenda. Nacional para com
a Companhia Metropolitana, em vir-tude dos accordãos do Su-.
premo Tribunal Federal de 18 de junho e 17 de dezembro
de 19040

Rio de Janeiro, 10 de março de 1906, 180 da Repu
blica ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

D8CRETO N. 5923 -DE 10 DE UARÇO DE 1906

Abre ao Ministér-io da Fazenda o credito de 3.263:615$579 para li
quidação do debito da Fazenda Federal para com M. Baumann,
Honold & Ca. e outros, em virtude de sentença judiciaria,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autonzaoãn conferida ao Governo no art. 20, u. 18,
da. lei D •. 1:316, de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo
art. 33 da lei no 1'1530 de 30 de dezembro de 1905, e a que
se refere o decreto o. 5875, de 27 de janeiro ultimo, e tendo
ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2°,
§2o n. 2, lettra c do decreto Iegislatdvo n. 392,de 8 de outubro
de 1896 :

Resolve abrir ao Mínisterlo da Fazenda o credito de
3.263:6l5$;)79 para liquidação, de accordo com o termo la
vrado na Directoria do Contencioso do Thesouro Federal, em
3 do corrente mez, do debito da Fazenda Federal para com
M. Baumann, Honold & Cornp., Companhia Sul Braaileira Ter
ritorial e Colonizadora, Banco Evolucionista, DI'. Alfredo de
Barros Madureira, Compauhia Mogy Limeira, Companhia
Centro Industrial Nacional, DI'. Oroaímbo Augusto do Amaral,
corcnel Gaudencío Ferreira Quadros, Dr-. José Pinto do Carmo



xcros DO PODER EXECUTIVO 27V

'Cintl'a, Luiz de Carvalho c Mello, João Kastrupp.» Custoq.io
Justíno das Chagas, em virtuil3 dos accortlãos :doSupremp
Tribunal Federal de 13de junho e 17.de dezembro de 1904,.

Rio de Janeiro, !O .de março de 1906, 18' da gepuhüca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo "de Bulhões.

DECRETO N. 5924 - DE 10 DE MARÇO DE 1906

Abre ao Minísterío da Fazenda o credito de 609:024$329. supple
montar á verba - Alfandegas - do exercício de 1905.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz ii,
usando da autorização contida .no ar't.-20. u. 1:, (la.Iet. n. 131.6,
de :31 do dezembro de 1904, e tendo ouvido o Tribunal 'de
Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°, u. 2, lettra c do de
creto Ieg íalattvo.n, 392, de' .s ds outubro .de J~96 :

Resolve abrir ao Ministerio .da Fazenda o .eredtto de•••
609:024$329. supplementa.r á verba nu - Altándegas ~ do

.art, 19 da referida' lei n. 1316, de 31 de dezembro de 19~4,
para occorrer ao pagamento de porcentagens a empregados
das Alfa.udegas em que o producto da arrecad,ação 'das rendas
excedeu a respectiva lotação no erereíeío dc 1905.

Rio de Janeiro, ro de marco de 1006, .18° da Repu
bliea.

FRANCISCO DE PAULA ·RODRIGUES AI.;YES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 5925 - DE 12 DE MARÇO DE 1906

Declara de utilidade publica as desapropriações .doa prédios e rllS.
pecttvos terrenos das ruas do Aeéal. U!? 42, 44, 46,' 48, 50. 52,
54, 58 e 62; Frei Caneca os. 102, i04, 1(16 e :120 e S. Cle
mente.n. _211.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazíl,
·decreta:

Art. 1. o São declaradas -de utilidade publica, nos termos
.do art. -5° do decreto n. 4956, de 9desetembro'de.'1903, as des
apropriações dos predíos e respectivos terrenos 'das raas do
Areal .ns. 42, 44, 46, 48, 50,52. -54; 58 ·0 62; .Preí 'Caneca.
n s, 102, 104. 106 e 120, e S, Clemente TI; 211, afim-de serem
utilizados em varias dependencias do regimento de-oavallar-ía
e· quarteís da Força Policial do Districto Federal.

Art. 2. D O'Ministro de Estado da Justiça e Negoclos Inte-,
ri ores é autorizado a. mandar proceder, na conformidade do
cí tado decreto n. '4956, de 1903, ás desapropriações dos pre-
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díos e respectivos terrenos acima referidos para o fim indicado
.no artigo antecedente, correndo as despezas por conta. do
credito aberto pelo decreto n. 5699, de 2 de outubro do anuo
findo.

Art. 3.° Revogam-se as disposições era contrario.

Rio de Janeiro, 12 de março de 1900, 180 da Repuhlica.

FRANCISCO DI!: PA'CL:\ RODRIGUES ALVES.

J. J. Seobra,

DECRETO N. G9J~G - DE 12 DE li'L\RÇO DE 1906

Crea mais uma brigada de cavallaeia de Guardas Nacíonaes na co
marca de Camísão, no Estado da Bahia.

o Presidente da República 'dos Estados Unidos do BraziI,
para execução do decreto n. 431, de 14 de 'dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unioo, Fica crcada na Guarda Nacional da. comarca
de Camísão, no Estado da Bahia, mais uma. brigada de caval
Iaría, coma designação de ô9!'-, a qual se constituirá de dous re
gimentos, ns.137 e 138,que se organizarão com os guardas qua
lificados nos districtos da referida comarca : revogadas as dis
posições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de março de 1906, 18° da Republica ~

FRA.NCISCO DE PAL:I.,-\ RODRIG1;ES ALVES.

J. J. Seobra,

DIWRETO N. 5927- DE 14 DE MARÇO DE 190G

Approva a -tabetta de distribuição de fardamento as praças
do Asylo dos Iuval idoe da Pa tr-ia.

o Piesidoate da República dos IM.dos Unidos do Braztl
resolve approvar a. tabella que com este baixa, assígnada pelo
marechal Francisco de Paula. Argollo, Ministro de Estado da
Guerra, .de distribuição de fardamento ús praças do Asylo dos
Invalidas da Patría.

Rio de Janeiro, 14 de março de 190G, Is' da Republiea ,

FR.A..NCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Francisco de Pcüa Argollo.
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Tabeila de dísta-íbutçao de fardamento ás praças do Asylo dos
Invafídoe da Pa'tr-ía, a que se refere o decreto u. 59.27,
desta data

f-<
ÉPOCAS TEMPO D}]z

PEÇA.S DE DE 'i'ENcr··
< FARDAME:>-;TO

:r.1EKTO DUR!'~ÇÃO

"'"
1 Botinas. par. Em 31 de marco.. 30 Ti'CS mezes.
1 Camisa de algodão. de junho, 30 de 8e~

1 Ceroulas de algodão. tembro e31dede··
1 Lenço de chita. zembro.
1 !)Ieiasde algodão, par.

--
I Calça de brim branco. Em 30 de junho c 31ISei>; mezcs.
1 'I'unica de brim pai-do. de dezembro. I1 Calça de brim pardo.

1 CalçeL de panno azul Ern 31 de dezembro. Um armo.
ferrete.

I1 Divisa de panno ga-
ranco.

I Kepí do panno azul.
I Tllllica, de panno azul.

1 Cobertor de lã cncar- Quando completar o 'I'rea annos.
nada. tempo de duração

1 Insígnia.. de metal uma- a peça anteríor- 1'2-
relia para inferiores cebida.
do estado menor.

I Capote de panuo azul Qnatro annos
ou nlvadlo.

I
~ - ---

OBSl::U.YAÇÕES

P, ao presente tabella começara ~~ vigorar a. I de janeiro
do 1906;

2;)., as praças invalidas Jiceneiadas para residirem fóra do
Asylo não terão direito a fardamento tio especie alguma;

3a, a praça invalida licenciada, que reverter ao Asylo,
receberá as peças de fardamento uecessario, Ievaudo-se-Ine em
conta o fardamento anteriormente recebido;

4:<, á praça. invalida, quando íncluída no AsyIo, sem ter
fardamento algum, se abonará a vencer, para ser descontado
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quando vencido, um par de botinas, um kepi de panno, uma.
túnica e calça de brim pardo, duas ce.mísas e duasceroulas de
algodão, dons lenços e dons pares de meias;

5[\ a. praça invalida não tem direito a fardamento vencido
e não r'ecebidr, que, por qualquer circumstancia, deixe de re
ceber .na época competente;

6'" a praça transferida do corpo para o Asylo com divida
de fardamento receberá somente em especi ~ as peças que pre
cisar para seu uniforme, passando-se-lhe titulo de divida das
demais'

7::>., os inferiores do estado-menor asyladosperceberão o
mesmo fardamento da,presente ta.bella, com a differénça de ser
de panno finoas seguintes peças: kepi, túnica e calça de panno,
calça de brim branco e capote de panno azul;

S'', o Asylo de Invalidas terá em sua carga colchas de
chita, fronhas c lençúes de algodão, cujas peças terão a, duração
de um anuo, a sua substituição será feita de accordo com as
íustruccões de 14 de agosto de lS90;

gn, as disposlções que acompanham a tabella n . 1, de S de
outubro de lU03, em casos análogos e não previstos nesta
tabella, toem inteira applicação ás praças asyjadas.

Rio de Janeiro, 14de março de 190G.-Francisco de Pauta
Argollo.

DECR~TO N. 5928 - DE 17 DE MARÇO DE 1906

AbrB ao Ministerio da Fazenda o credito de 30:000$ para pagamento
ao engenheiro da la. secção da Fazenda Nacional de Santa Cruz,
Fernando Pereira da Silva Continentino.

o Presidente da RepubJica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização conferida no art. 20, Il. 8, da lei
11. 13l6, de' 31 de dezembro de 1904, e tendo ouvido o T1'i,
bunal de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2Q

, n. ~, lettra c
do decreto legislativo n. ;392, de 8 de outubro de 1896:

Resolve abrir ao Minísterlo da Fazenda o credito de
30:000$ para Decorrer ao pagamento a quo' tem direito o
engenheiro da la secção da Fazenda Nacional de Santa Cruz,
Fernando Pereira da Silva conünentino, pelo trabalho do le
vantamento da planta cadastral da mesma fazenda.

Rio de Janeiro, 17 de março de 1906, lS" dl1 Republica ,

"FRANCiSCO ])8 PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.



ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 5929- DE 17 DE MARÇO DE 1906

283

Abre ao Minist-erio da Fazenda o credito extraordinario de 81:690$
para as despeaas de pessoal e material, no corrente e:;:el'cicio,
dos rostos üscaes míxtoa do Breu e Catay, no Alto Juruá e Alto
Put-ús ,

o Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Braztl,
usando da faculdade conferida no art. 4'\ § 3°. da lei D. 589, de
9de setembro de 1850 e art. 25, § 2', da lei n. 2792, de 20 de
outubro de 1877, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na
conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, lettra c do decreto legisla
tivo D. 392, de 8 de outubro de 18Q6 :

Resolve abrir ao Ministerio da Fazendao credito extraordi
Dario de 81:690$ para occorrer, DO corrente exercido, ás des
pesas de pessoal e material dos postos físcaes do Breu e Catay,
nos ten-ítortoa neutralizados do Alto Juruá e Alto Purus, e aos
quaes se refere o art. 5° do accordo provísono concluido em 12
de julho de 1904 entre o Braail e o Peru.

Rio de Janeiro, 17 de março de 1906, 18' da República,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 5930- DE 17 DE MARÇO DE 1906

Abre ao Ministcrio da Fazenda o credito de 1: 171$601 para occoorcz- á
restituição do capital pertencente ao orpbãc Oscar Silvino da
Fonseca.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 41 da lei n. 628, de
7 de setembro de 1851 e do art. 2', n. 2, da lei n. 1313. de 30
de dezembro .de 1904, e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
na conformidade do art. 2°, § 2°, ll. 2, lettra c do decreto le
gislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896 :

Resolve abrir ao Minísterio da Fazenda o credito de
1:171$667, destinario á restttutcão de igual quantia recoltnda
ao Thesouro Federal, em 9 de julho de 1891, e pertencente ao
orphão Oscar Silvino da Fonseca.

Rio de Janeiro, 17 de março-de 1906, 18° da Republlca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.
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DECRETO N. ti.93l - DE 17 DE MARÇO DE 1906

Eleva a porcentagem para pagamento das quotas dOB empregados da
Alfandegn de Santos, Estado de S. Paulo.

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização confer-ida no art. 26, n. 7, da lei
n . 1453, de 30 de dezembro de 1905:

Resolve elevar de 0,57 a 0,65 %. a par-tir de 1 de abril do
corrente auno, a porcentagem para pagamento das quotas que
percebem os empregados da Alf'andega de Santos, Estado de
S. Paulo.

Rio de Janeiro, 17 de marco de 1906, 18° da Repnblica ,

FRAlS"CISCO DE PAULA. RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO 1'\. 5932 - DE 17 DE UARC:O DE 1906

Declara sem effeítc os decretos ns , 9t6i. de 11 de Julho de 1885,
:)0.437, de 9 de novembro de 18'39 e 308, de 9 de abril de 1390.

•
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braztl :
Resolve declarar sem eüeíto os decretos ns. ~1461, de 11

de julho de 1885, 10.437, de 9 de novembro de 1889 e :~08, de
9 de abril de 1890, que autorizaram a The London Ass'u?'anC6
Corporation a runccíonar no Braz.il, visto ter a mesma com
panhia deliberado deixar de operar em seguros.

Rio de Janulro. 17 de março de 1906, 180 da Republica .

Fn.Ar\CISCO m~ PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhôee ~

DECRETO N. 59:i~i - DE 20 DE illAH,ÇO DE 1aOG

Approva a planta e orçamento de uma. íustallacâc destinada ao em
berque de gado em pé na estação do VaI da Serra, na linha de
Santa Maria a. Pesao Fundo, da rêde de viação fér-rea do Rio
Grande do Sul.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
ü vista do que requereu a Compagnie Auxiliaire des Chemins
de Fcr au Brdsil, decreta:

Artigo unico , Picam approvados os estudos que com este
baixam rubricados pelo director gerat de obras e viação da,
respectiva Secretaria, de Estado para construcção de uma
installação destinada. ao embarque de gado em pé, na. estação
do YaI da Serra, nu linha de Santa Maria a Passo Fundo,



AC-rOS DO I'O:)En EXECCTlYO 285

da rôde de viação íorrca do Rio Gl'ét;HID do Sulv.mcdiante ê1..

despeza maxíma de 11:2-18$552, que serü. levada. <:t. conta <19
capital da companhia, nos termos da. lettra d, 11. r. clau
sula VIII do contracto que acompanha o decreto n . 5548. de
Gde janeiro de 1905.

Rio de Janeiro,20 de março do 1905, 18° da Republica ,

li'RANCJSCO DF: PAULA RODRIGUES AL'VES.

DECRETO N. 5934 - m~ :20 DE )f}..RÇO DE 190G

Altera a clausula IV do decreto n. ;:;081. de 2:2 de dezembro de 1:1O:3,
para elevar ao dobro o serviço de construccão do cacs c de
dr-agagem no porto do 1d<l1'<.Inh50.

o Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Bi-azil ,
attendendo ao que requereu <.), Compa.uhia Geral de Melhora
mentos no Mal'anháo e de couformldadc com o dísposto na. lei
u . 1453, da 30 de dezembro do lG05, que elevou a ~~OO:OO08

a subvenção concedida <.1 mesma companhia para execução das
obras do porto do Maranhão, decreta :

Artigo único. Fica,alterada a clausula IVdas que baixaram
com o decreto n. 5081, de 22 de dezembro de 1903, de accordo
com o art. 1·1, verba 10:'-, da lei n. 1453, de 30 de dezembro
de 1995, observadas as clausulas que a este acompanham,
assignadas pelo Ministro de Estado dos Negoolos da Iiidustrta
Viação e Obras Publicas.

Rio de ranch-o, 20 ue' março de 1900, 18° da República.

FRA;'\C!SCO DE PAcLA RODRIGUES ALVES.

Luuro Seccvícno 11fiille,..

Clausulas aque se refere o oecreló D, ~~~4 oesta data

Fica, alterada a clausula IV do decreto n. 5081, de .'22
de dezembro de 1903, na conformidade do art. 14, verba 10'\
da lei n , 1453, de 30 de dezembro de 1905, no sentido de
ser elevado ao dobr-o, annualmonte, o serviço de eonstrueçáo
do caos e de dragagem de vasa e areia no porto do Maranhão)
no Iognr destinado ao ancoradouro de navios, ou em outro..'
si o ancoradouro já estrver- com a. profundidade precisa,
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II

A companhia. fará acquisição do mater-ial índíspensavel
par-a levar' (I, effeito o serviço de que trata a clausula
anterior.

1lI

A companhia executará pela melhor forma, a J UlZQ do
Governo, a drenagem de toda a área por ella aterrada, de
modo a dar promp;u escoamento ás aguas pluviaes ,

IV

Continuam em vigor as demais clausulas dos decretos
n, 5081, de 22 de dezembro de 1003, n. 909, de 23 de outu
bro de 1890, n. 380, de 6 de junho de 1891 c n . 5471, de 28.
de fevereiro de 1905,que não tenham sido revogadas; devendo,
assim, terminar em 31 de dezembro de 1909 o prazo para
a. execução das obras.

v
Ser'á declarado sem eifeiio o presente decreto, si, dentro

do prazo do 30 dias. contados da publicação no Diario Offidal,
Dão houver' a. companhia assignado o respectivo eontracto,

Rio de Janeiro, 20 de março de 100G.- Lauro Seoeríano
.Müller.

Dl~CRETO N. 5935 - DE 20 DJ~ MARÇO DE H)08

Appt-ova as plantas para a conetruccâo de novas estações e outras
obras, na Estrada de Ferro do NOrte.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazíl,
attendcndo ao que requereu a Leopokiina Railwal/ CompallY,
Zi1nited, decreta:

Art. 1.0 Ficam approvadas as plantas Quecom este baixam,
devidnmcnte rubricadas, ret.rrtvas a diversas obras a executar
na Estr-ada de Feno do Norte, no intuito de me 'horat- o S01'
viço dn referida, Itnha, a sabor: constrücçào de novas estações
nos Jogares denominados Bom Succeaso, Olaria {entre Ramos
e Penha), vigarío Geral, Cordovil ; augrnento da actual estação
de Ramos, c, 'finalmente, eonatruoção de um abrigo para
passageiros na parada deuo-utnarla Amorirn.

Art. 2.° Fica tarubem autorizada (), substituição do ma
terial fixo, entr-e o ponto inicial e Merity, por trilhos com
o peso de 32 kilograrnrnas por metro corrente.

Rio de Janeiro, 20 do março de 1906, 180 da Republíca.,

FRANCISCO DE PAUL.A.. RODRIGUES ALVES,

Louro Severiano 1liül/(w,
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DECRETO K. 501W-DB 20 Df; )lARgO rm 1906
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Concede ú Empr-esa de Navegação Rio de Janeiro, com sede nesta
Capital, os favores de que tem srosado a Companhia Novo Llovd
Braaílciro. exceptuada a subvenção, para um serviço de nave
gação regular entre os portos da Hcpublica ,

O Presidente da República dos Estados Unidos do Bt-azjl,
attendendo ao que requereu a Empreza de Navegação Rio de
Janeir-o e de ccníbr-midadc com o disposto no n. XVI. art. 17,
da lei n. 1145, de 31 de dezembro de 1903, decreta:

Artigo unico, São concedidos tl, Eropreza de Navegação
Rio de Janeiro os favores de que tem gosado a Companhia
Novo Lloyd Brazdlcit-o, exceptuada a subvenção, "para o serviço
de navegação regular entre os portos da República, mediante
as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo Ministro
o Secretar-lo de Estado da Iudusta-ía, Viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 20 de marco de H)05, 18° da Republica.,

FRA!'\C1SCO DE P;\.ULA 1{omUGUES ALVES.

Clausulas a que se refere odecreto n, 3~~fi desta data

;\ Emproza de Navegação Rio dl~ Janeiro, cem séde nesta
Cn,pit<:l"l, obr-iga-se a fazer os seus serviços com os vapores
Gvamny, 31uquy e l11tW1~PY, que constituem a sua, frota.

II

Esses vapores teem a tonelagem bruta superior a 400 tone
ladas para um calado rna.ximo de l:~ pés e velocidade minirria
de novo milhas, dispondo de mechtnas e oalden-as dos melhores
systcmas.

m
Os paquetes teem as seguintes acoomrucríuçõos :
(~r,M((1j.Y, 50 passageiros de ré, 250 de prôa e 1.270 to

nejndas de Ct~rga ; ,
"kÚtquy, ,10 passageiros de ré, 200 de prôa e 600 toneladas

de carga :
.Mtn'upy, 20 passegeuos úe ré, 150 de prôa e 360 toneladas

de carga.
Quando tiver de ser augmcntado o numero de vapores,

serão submcttldas á approvacão do Míuisterio d'), Industr ía,
Víaçãc e Obras Publicas as condições dos novos.
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IV

o u.rracro UO embarcações ordlnarlas, do salva-vidas, das
cintas de S,ÜV<1ç[í,o, quantidade de sobresalentes e aprestos
iudispensavcis ao uso dos )JêtSBageiros, serão fixados em tabella
ospecíal, elaborada pela empresa, de accordo com o ínepe
ctor da Jl<wogaç;lo subvencionada, e snbmettida á approvacão
do Minlater.io rla Indueti-ia, viação e Obras Publicas.

v
/i empresa devera <1p1'8SenÚLr li npprovaoão do Mlníster-to

de Industr'ia, Viação c Obras Publicas a tabeüa geral dos
preços das passagens e fretes, dias de sahida de vapores,
portos de escala, demora nos portos e prazo úa viagem nas suas
linhas.

VI

A emprcza üevül',1 <L"pl'e:;clltal' á Iuspoctoi-ia ela navegaçàc
subveucionadc a. cste.tísnca dos passageiros e cargas que 0::1
seus vapor-es hOUV01'8:rIl Ü'J,TIS1)ortado no trimestre anterior.

A estatlstlca sorá feita pelo modelo adaptado pelo Minis
terío da jnrlustria, VÜV)i'i.o c Ob1'<13 Publicas e entregue nos
pmnejros qluL1'CU1;:1 dias do trimestre seguinte.

VII

A ompr-czn obrtgar- ;:C-;l:.1 a transportar gratuitamente em
seus vapores:

l«, o mspector da nc.vegucão subvoncionadc, quando viaj<11'
em scrv j 90 ;

2°, mil p(~,8~mgejro de 1'0 e outro de prôa em cada vapor e
viagem, quo forem designados pelo Ministorlo da Industría,
viação e Obras Publicas;

3°, ss malas do Correio e seus couductoros, fuzendo-as con
duzir de terra ptn'a 1)01'0.0 e vice-versa, sendo que o rece
bimento dellaa no Oorrcio terá. Iogei- uma hora antes da. pre
viamonte ancunciada para, a par-tida do V[LPOl' c a entrega
quando este chegar' ao podo, também uma hora no niaximo
depois de lho ter' sido dada livre pratica ;

4°, qualquer SOlUIn<t em dínbcíro ou em valores perten
centes ou destinados ao Governo Federal .

Os commanúautes dos vapores ou oífíciucs de sua confiança
receberão ou entregarão, passando c exigindo quitação nas
respoctlvae repartições, Hão só as malas do Correio .mas também
os volumes do dinheiro ou valores, não sendo, entretanto,
obrigados a verificar a respectiva nuportancía ; a respunsubi
ndaue dos commantlnntcs cessará, desde que, na occasíãc d<:l,
entreg<'" reconhecer-se que os sellos appostos estão intactos e
som nenhum signal de violação ;

5°, os objecto« remetttõos ao,xjuscu Nacional j
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6°, os objectos destinados às exposições ofücíaes ou auxiliadas
pelo Governo Federal;

7°, as sementes e mudas de plantas destinadas aos jardins
c estabelecimentos públicos.

VIII

A conceder transporte com (o abatimento de 50 % sobre
os preces ordinarios á força publica ou escolta. conduzindo
presos e com o de 30 % para qualquer um outro transporte
por conta, do Governo Federal ou dos Estados.

IX

A erupreza entrará. adeantadamente para o Thesouro Fe
deral com a. importancia semestraí de 1:800$ para despezas
de fiscalização.

x
A empreza obriga-se a fornecer dos seus depositos.• quando

puderem, no Rio de Janeiro e nos gstado~, o carvão de que
neccssttarem os navios da Armada nacional c os demais 801'
viços ícderaes.

XI

A empresa apresentará a tabella do pessoal de cada vapor,
que o Miniater'Io da Industr'Iu, Viação c Obras Publicas, sob
parecer do inspector da navegação subvencionada, enviará
ao Ministet-lo da,Marinha para sua decisão.

~stas tabellas, uma vez approvadas, só "poderão ser alto
radas, precedendo annuencía do Mínisterio ,

XII

proceder-se-na de dons em dous annos ti revisão das tabellas
de passagens e fretes, de accordo com as partes contractantes,
e,depois de approvadas as novas tabellas, nenhuma ajtcracão
se fará nellas, salvo tambem por accordo mutuo ,

XlI[

Em qualquer tempo, durante o prazo do ountraeto, o
Governo terá o direito de comprar ou tomara frete compul
soriamente os vapores da empreza, ficando ~ mesma obrigada
a substituir os que forem comprados dentro de prazo de 24
mczes.

XIV

A compra e fretamento compulsoríos serão eífectuados me
diante prévio accordo ou arbitramento, observando-se nos casos
de desaccordo as regras da clausula decíma oitava.

Execntivo - 1906 :1\1
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XIX

Nos casos de força maior o Governo poderá lançar mão
dos vapores, independente de prévio aoeordo, sendo posterior
mente regulada a Indemnízação que for devida.

xv
.sendo federaes 0,'- serviços que executa, não está sujeita a.

empresa a impostos estadoaes ou municipaes,

XVI

A empreza tora o direito a todos os favores eregalías de
que tem goaado a Companhia Novo Lloyd Brazlleiro, exec
ptuada a subvenção.

XVII

Toda e qualquer questão que se suscitar entre a empresa
e o Governo sobre a intelligencia de alguma ou algumas dispo
sições do coutracto, será resolvida pOI' arbitramento.

As parte) interessadas louvar-se-hão nu mesmo arbitro,
ou cada, uma escolhera o seu, os quaes, antes de tudo. deverão

. designar o.terceiro, que serei o desempatudor-, si porventura os
dons não chegarem a nocordo àcerca do assumpto submettido
a seu julgamento.

Si os dons arbítros escolhidos pelas partes Interessadas
discordarem sobre a designação do terceiro arbitro, deverá
apresentar cada um o nome de um outro e a sorte desígnarã
dentre elles. 0, terceiro arbitro. .

Fica entendido que este não será obrigado a decidir-se por
um dos laudos; mas, si a questão versar sobre valores, não
poderá ultrapassar os limites fixados pelos arbitras.

XVIl[

Pela ínobservancia das clausulas do contracto, não estando
provada força maior', a empreza fica sueija '.\,' multas que
variarão' do.50$'a 1:000$, impostas pelo fiscal do Governo. com
recurso, em ultima ínstancía, para. o-Minísterio da Industr-ia,
Viação e Obras Publicas,

No caso de multas repetidas por faltas graves da mesma
natureza, ~erá o comracto rescindido pelo Ministro da Indústria
Viação ,o Obras Publicas, sem depondcncia de Interpellação ou
uoeão. judicial.

o prazo de duração do presente contraoto será de dez
annos, contado da data de sua assígnatura, podendo.ser pro
rogado si isso convier a ambas as partes.

XX

A empresa. procurara. estabelecer trafego.mútuo com as
companhias exploradoras 'de estradas de forro, docas e nave-
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gação costeira c transatlantica, de modo a poder receber e
-entregar cargas em qualquer ponto dos attuigidos pelas com
panhias ligadas ao tratego. mútuo.

XXI

A empreza obriga-se a cumprir fielmente; tOdos csregu-'
lamentos que existem ou vierem a existir', referentes e apph
caveis ao serviço de navegação que lhe é concedido.

Rio de Janeiro, 20 de março de 1906 - Lauro, seoeríano
jJfZi,[ler.

DECRETO N. 5937 - DE 21 DE 'MARÇO DE 1906

Abre ao Mtntsterlo da Marinha o credito de 4:750$ para pagamento
de um oculista para o Hospital de Marinha.

o Presidente da Repulllea dos Estados Unidos do Bl'a:.::il,
usa ndo da. autorlzação que lhe confere o art. 7°, § 4°, da lei
n. 1453, de 30 de dezembro de 1905, resolve abrir ao Ministerio
da Marinha o credito de 4:750$ ))<11'a pagamento dos venci
ment os de um oculista contractado para o Hospital de Ma
rinha.

Rio de ,}'.Lllciro,21 de marco de 1906, 18° da Republica.

FRANCISCO DE PAUI,A RODRIGUES ALVES.

Julio Ccear de Noronha.

DECRETO N. 5938 - DE 21 DE MARÇO DE., 1906

Abre ao iVI ínteterto da Guerra o credito da quantia de 774:444$747,
sup píementar averba 15a-Matl"'rial-n., ::l2-Transporte de tropa,
etc .-do art. 9° da lei n, 1316, de 31 de dezembro de 1904.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórma do disposto no
art. 2°, § z-.n, 2, lettra c do decreto legislativo' n .. 392, de 8
de outubro de 1896, e usando da autorização conferida pelo
art. 20-TabeIla B-da lei n. 1316, de 31 de dezembro de' 1904.
resolve abrir ao Ministerio da Guerra o credito -de 774:444$747,
supplementar ao § 15-Material-consignação n, 32-Trans
porte de tropa, etev--do art. 90 do referida lei.

Rio de Janeiro. 21 de março de 1906, 18° da Republiea,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Buíhôes ,
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DECRr;TO N. 5939 - DE 24 DE MAR~'O DE r906

Abre ao Ministel"in da. Fazenda o credito de i83$844 para oecorrer ao
pagamento devido a Manoel Gomes, em virtude de sentença judiciaria,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da. autorização contida no art. 20, n, 18, da lei
n.'1313, deSl de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33
dade n. 1453. de 30 de dezembro de 1905, c a que se refere o
decreto n: 5875, de Z7 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o
Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°, n, 2,
Iettrn c do decreto legislativo n, 392, de 8 de outubro de 1896:

Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de
1838844 para Decorrer ao pagamento devido a Manoel Gomes,
em virtude de sentença da I- Garoara da Cârte de Appellação
e proveniente das custasdo processo a que foi condcmnaôa a.
Fazenda Nacional na acção contra o mesmo movida perante
o Juizo dos Feitos da, Saude Publtca..

Rio de Janeiro, 24 de março de 1906, 18° da Rcpuhllca ,

FnANClbCO DE PAULA RODEWUES ALYES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO x, 5940 - DE 24 DE 'IARÇO DE 1906

Abre ao Ministerío da Fazenda o credito de 802$286 para occorrer
r ao pagamonto devido ao Dr . Harniro Pereira de Abreu, em vir

tude de scntcnca judic iar-ia .

O Presidente da, Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da, autor-ização contida no art. 20, n . 18, da lei n. 1316,
de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33 da de
n. 1-153, do 30 de dezembro de 1905, e a que se refere o de
creto n. 5815, de 27 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o' Tri
bunal de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°. TI. 2, lettra c
do decreto legislativo n.392, de 8 de outubro de 1895:

Resolve abrir ao Minísterio da Fazenda o credito de
802$286 para cumprimento do precatório expedido pelo juiz
federal da I" vara do Districto Federal solicitando o pagamento
devido ao Dr. Ramiro Pereira de Abreu, juiz federal aposen
tado, em virtude do sentença daquelle juiz, confirmada por
accordâo do Supremo Tr-ibunal Federal de 17 de junho do
]905.

Rio de Janeiro. :2.1 de março de 100G, 18° da Republica.,

FR!l.N"CrSCo DE PAUI,A RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.
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DEcl<l,TO N. 5941- DE 24 DE MARÇO DE 1906
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.Abre ao àlinisterio da Fazenda o credito de 9:855$3,~6 para pag-a
mento a Frederico Lopes Branco, em virtude de sentença JU
diciaria,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida. no art. 20, n. 18, da lei n. 1316,
de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 3~~da de
n. 1453, de 30 de dezembro ultimo, e a que se refere o decreto
n . 5875, de 27 de janeiro próximo ündoc-e tendo ouvido o
Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°. n. 2,
lettra c do decreto legislativo n , 392; de 8 de outubro de 1896 :

Resolve abrir ao Mlnlstet-ío da Fazenda o credito de
9:855$346 para cumprimento da carta prccatoría expedida pelo
juiz federal na secção do Estado de S. Paulo, em 21 de agosto
de 1905, requisitando o pagamento da importancia a. que foi
condemnada a União por accordão do Supremo Tribunal Fe
deral de 1 de julho de 1903, proferido <l.. favor de Frederico
Lopes Branco.

Rio de Janeiro, 24 de março de 1900, 18° da Republica.,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhôee ,

DECRETO N. 5942 - DE 24 DE MARÇO DE 1906

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito do 60:000$, snpplementar li
verba 18u-JIesas de Rendas e Cotlcctorras-edo exe roicio de 1905.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br'azil,
usando da uutoí-ízação conferida no art. 20, 11. 1, da. lei
n. I:~16, de 31 de dezembro de }904, o tendo ouvido o Tri
bunal de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°, 11. 2,
lettra c do decreto legislativo n. 392, de 8de outubro de
1896:

Resolve abrir a-o Mínístci'Io da Fazenda o credito de
60:000$, supplementar ,í. verba 183, -Mesa.~ do Rendas e 001
Iectorías - do exerctcío de 1905, para cecorrer <10 pagamento
das despozas com o serviço da arrecadação das rendas federaes
nos Estados do Amazonas, Maranhão, Paraná. e Santa Catha
rína ,

Rio de Janeiro, 24 de março de 1906, 18° da Republien..

FRAXCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões,
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DECRETO N. 5943 - DE 24 DE MA.RÇO DE 1906

Abre ao Míuísteeío -da Fazenda. o credito de 24:244$860 para paga
mento a GarI Hcepcck & Comp , e Ernest Vahl &Sallentien,em
virtude de sentença judieíar-ia ,

o Presidente da. Republicados Estados Unidos do Braztl,
usando da autorização conferida no art. 20, n , 18, da. lei
:n.1316, de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33
dade.n. 1453, de ,30 de dezembro ultimo, e a 'que se refere
o ..decreton. -5375, de 27 de janeiro proxí mo findo, e -tendo
ouvido o Tribunal de Contas. na conformidade do art.2'J,
§2°, n.2, lettra c do decreto legislativo n. 392, de 8 de
outubro de 1896:

Resolve abrir ao Ministerioda Fazenda o credito de
24:244$860, destinado ao pagamento do 'principal, juros da
mora e custas a que foi condemnada 'a União por .sentençu do
juiz federal de 'Santa Cathariaa, confirmada porvaccordão dc
Supremo Tribunal Federal n. ,839, de 7 de .outubro dJ 1903,
om acção movida. por Carl Hoepeck & ·Comp. e Ernest Vah:l &
Sa.llentíen, para haverem a Importanoia de impostos 'sobre
kerozeae.que indevidamente lhes foram cobrados

Rio de Janeiro, 24 de março de 1906, 18° da Republica ,

FRA.NCISCO DE PAUI,A RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 5944 - DE 24- DE MARÇO DE 1906

Abre ao 'Ministerio da Marinha o credito de 677:700$OOO.para acquí
aicâo do prédio em. que funccíona c Olub Naval.

O Presidente da Republtoa dos Estados Unidos do Brazil,
usando .da autorização contida no § 3°, do art. '7°, da lei
:D. 1453. de 30 de dezembro do anuo passado, resolve abrir
ao Mtntster-ío -da Marinha o credito de 67í :100$ para acquí
síção do edíflcio pertencente ao .Club Na val ,

Rio de Janeiro, 24 de março de 1906, 18° da Republica ,

FRANCISCO DEPAUI,A RODRIGUES ALVES •.

Julio Cesarde Noronha.

DECRETO N. 5945 - DE 26 DE MARÇO DE 1906

Crea mais uma brigada de artilharia de Guardas Nacíonaes na comarca
de Itepaeíca, .no Estado da Bahia.

O .Presidente da. República dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, dc 14 de dezembro de 1895,
decreta:
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Artigo;unico. Fica. creadana Guarda Nacional da comarca
de Itapartou., no Estado da Bahia, mais uma _brigada. dearti
lharIa, com a. designação de 30:.t,a quaI 'se consfituiré. de um
batalhão de avüthanu de posição e um regimento de u;r'tilharia
de campauh:i, ambos sob n.30, que se orgarrízarão com os
guardas qualificados .nos díatríctoa .da referida .comarca ; revo
gadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 26 de março de 190G, 18° da Republica ,

FRANCISCO ms PAULA RODRIGUES kLVES.

J. J.Seabra.

DECRgTO N, 5946 - DE 26 DE .UlA.RÇO DE 19.06

Crca mais uma brigaria de infantaria de Guardas .Nactonaes na co
marca de Oaeteté, 'no Estado da. Bahia.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil e
para execucão do decreto n. 4'31, de 14 de dezembro de 1895,
decreta:

Artigo uníco . Píca oreada na Guarda Nacional da comarca
de CaeteM, no 8stado da Bahia, mais uma bngoda de iüfan
taria, com a ôestcnacão d., 1311" a qual se constituirã de tres
batalhôes do serviço activo, ns. 409, 4LO e 411, e um do da
reserva, .sob n . t57.que se organizarão com osguardas quali
ficados nos dístrictos da referida comarca; 'revogadas as
disposições em .contrarto ,

Rio de Jaueiro,26 de março 'de 1906, 18Cl'daRepublica.

FRANCIS,CO DE PAULA RoDRIGUES ALVE S.

J. J.Seam~a.

DECRETON. 5947 - DE 25 'DE i'>lA:RÇO 'DE 1906

Abre ao Ministerio da. Justiça e Negocies Interiores .o -credíto de
75:000$, supplementar fi. verba...;.... SOCCOl'l'OS Publícoa -do éxel'
cicio de 19U6,

O Presidente da Republica dos Estados Unídosdo gmztl,
tendo ouvido previamente o Ti-ibunat.de COntas', nos.termos do
art. 70, § 5Cl

, do r-ezulamento approvado pelo decreto n. 2409,
de 23 de dezembnode 1896:

Resolve, de accordo com o disposto DO art. 26, n. 1, da
lei n, 1453, de 30 de dezembro ele 1905, abrir ao Minístevio
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da, Justiça. e Negócios Interioros o credito de í5:000$, supple
mental' á. verba-c-Soecorros Publicas - do exercido do 1906,
para pagurnento dc despczas dessa natureza.

Rio de Janeiro, 23 de março de 1906, 18Q da Icepublloa ,

FRAXCISCO DI~ PAULA RODRIGUES AI;VES.

J. J. Seobra,

DECRETO N. 5948 - DE 27 DE MARÇO DE 1905

Abre ao Mímaterio da Induetrta, Vtacão e Obras Publíces o credito
de 25:000$ para auxiliar a publicação, em línguas estrangeiras,
do livro de propaganda. O B~'OJ::il act1lal.

O Presidente da Rcpublica dos gatados Unidos do Brazil ,
usando da autorização legislativa contida no n. 1, lettl'a f, do
art. 15 da lei n. 1453, de 30 de dezem 1>1'0 de 1905, decreta :

Artigo unleo, Fica aberto ao Mlntstecto da, Industt-ia, Via
ção e Obras Publicas o credito de 25:000$ para auxiliar a pu
blicação, em Iínguas estrangeiras, do livro de propaganda
-o Brazit actval.

Rio de Janeiro, 27 de março de 1906, 180 da Republica.

FHA:,\,CISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro sevoríono 3IüllM·.

DECRETO N. 5949 - DE .28 DE MARÇO DE 1906

Rcconbeee, sob a denominação de Companhia Es-trada de Ferro de
Goyea, a anríga Companhia Estrada de Ferro Alto 'I'ocantiua para
os fins do respectivo contracto,

o Presidente dn República dos Estados Unidos do Braztl ,
tondo em vista a reorganização da Companhia Estrada de
Ferro Alto Tocantins, reahzada IJa forma da lei, sob a deno
minação de Companhia Estrada de Ferro de Goyaz, para levar
a eneíto a construcção da Estrada de Ferro de Araguary a
Goyaz, a que se refere o decreto u , 5349, de 18 de outubro de
1901. decreta:

Artigo umco. Fica reconhecida, sob a denominação de
Companhia, Estrada de Ferro de Goyaz, a antiga Companhia
Estri1da de Feno Alto Tocantins, de que trata o decreto
n. 5349, de, 18 de outubro de 1904, para os fins do eontracto
celebrado nos termos desse mesmo decreto;

Rio de Janeiro, 28 de março de 1906, 180 da Rcpubhca ,

FRAXCISCO DE PAüLA RODRIGUES Ar,VES.

Lauro Seoeríomo Müller.
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DECR8TO N. 5950 - DE 28 DE }IAR90 DE 1900

Abro ao Míníeterlo da Industría, Viaç.ào e Obras Publicas o credito
de 38:601Sô29, ouro, supplementar á verba 81 do al'L 13 da vlei
is, 1316, deSj de dezembro de 190L

O Presidente da Republica das Estados Unitloa do Brnzil,
usando da autorização tegisíattva contida, no art. 20, n. 1,
da lei n. 1316, de 31 de dezembro de 1004, decreta:

Artigo unioo . Fica aberto ao ?lünisterio da. Industcla,
Viação e Obras Publicas o credito de 38:60i$ô29, ouro, sup
plementar a. consignação «Impot-taucia dos juros de 6 0/0 ao
anno a razão de 30:0008 por küometro, titulo «Estrada de
Ferr~ Noroeste do Bl'aziÚ, da verba 8:>, art. 13, da referida lei
n, J31ô, de 31 de dezembro de 190·1.

Rio de Janeiro, 28 de março de 1906, 18<) da RepulJlicl1.

FRANCISCO DE PAT..:LA RODRIGUES ALYES.

Lauro Scocriano l1IúZ;eT.

DECRETO 1'-1". 5951 - DE 28 DE MARÇO DE 1905

'I'runsfere a Companhia do Por-to da 'victoria, mediante condições, o
contracto celebrado par-a a construcção das obras de melhora
menta do referido porto.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Brazileíra Torrens,
cesstonaría das obras de melhoramento do porto da Victoria,
Estado do Espirito Santo, decreta :

Artigo uuíco. Fica transferido â Companhia .do Porto da
vtctorla, sociedade anonyma, com sede e toro jurídico na ci
dade do Rio de Janeiro, o contcacto celebrado em virtude do
decreto n, 5213, de 10 de maio de 1904, para execução das
obras de melhoramento do porto da Victoria, Estado do Espirrto
Santo, substituidas, porém, as respectivas clausulas pelas que
com este baixam asstgnadaspelo Ministro de Estado dos Negocias
da Industría, Viação e Obras Publicas.

Rio. de Janeiro, 28 de março de 1906. 180 da Republloa ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Seoeviomo Müller.

Clausulas a que se refere fi decretfi n, 59lil, desta data
1

As obras de melhoramento do porto da. Victoria, que fa
zem parte do presente contracto, consistem em:

a) Oonstrucção de um caes de alvenaria, acostavel em
marés míntmas por navios que tenham o calado de Sw,5, na
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cidade da víctorla entre o caes do Imperador ou o ponto que for
mais conveniente e o forte de S. João, com o desenvolvimento
de mil metros.

b) Construcção de armazéns c alpendres para deposito e
abrigo de mercadorias.

c) Iustallação de apparelhos hydrauIicos ou eíectrlcos.aper-
feiçcados, paru guindagem de cargas.

d) Formação de terraplenos.
8) Ootlocacão de boias e pharóes.
f) Assentamento de linhas ferreas para o serviço dos ar

mavene e ao longo do caes, para sua ligação com as Iinhas das
estradas de ferro, bem como de outras para o movimentados
guindastes.

g) Dragagem do banco da barra, abrindo e mantendo 'um
canal, convenientemente balísado, .em direcção indicada pelos
estudos respectivos, o qual se prolongará. até a entrada. do
porto, em frente á cidade, com a largura minima de 100 me
tros e a profundidade nunca inferior a nove metros em aguas
minimas.

Paragrapho unico , O Governo reserva-se o direito de exigir
em qualquer tempo um accrescímo de largura para esse canal
até 51 metros, além do mínimo acima fixado, caso julgue ne
cessaria.

h) Dragagem de todo o ancoradouro comprehendído entre
o continente e a cidade da Victoríu; ligando-o ao canal de
aCC86W, até a profundidade de nove metros acima referida.

i) Conatrucção de obras entre a ilha do Boi e a ponta do
Suá, que assegurem o maior volume possível de agua no canal
da barra.

j) Construcção de uma ponte no logarque for indicado, li
gando a cidade da vtotoría ao continente e projectada 'a juizo
do Governo, de fórma a não embaraçar, pelo menos em deter
minada extensão da mesma ponteç a actual navegação,

II

Os estudos definitivos, a planta geral das obras indicando
a situação da ponte, a díreeção, extensão e largura do caes,
ediflctos, vias férreas, rampas de accesso, escadas e outras con
strucçõos serão submettidosá approvação do Governo. acom
panhados dos respectivos orçamentos, especlfícações, memorías
descriptivas ejustificativas e mais detalhes neeessarlcs á per
feita comprehensão do projecto, no tudo ou em suas partes,
dentro de quatro mezes, contados da presente data, Esta.planta,
que será desenhada na escala de 1: lOO, abrangera toda a zoa a
comprehendída entre o riacho de Santa. Maria. e a Barra, com
indicação das profundidades, estado e constituição do fundo.

m
Só serão iniciadas &8 obras referidas na clausula I depois

de approvadas pelo Governo Federal as respectivas plantas e



ACTOSDO PODER. EXECUTI'VG

orçamentos e seus detalhes. A companhia ministrara. á físcaü
zação por parte do Governo os escíarecimeutos e -dad.Js comple
mentares, que LIe forem rsquísttados para a inteira compre
hensão dos planos e orçamentos.

IV

Os estudos definitivos serão considerados anprovados si, no
prazo de trss mezea depoís de sua entrega aoengenhetro fiscal,
nada, houver o Governo resolvi.lo a respeito. Fica entendido que
deste prazoserã. descontado o tempo que tiver a companhia,
para apresentar esclarecimentos ou informações .requisttados
pelo engenheiro fiscal ou pelo Governo sobre os mesmoses
tudos.

Paragrapho ucíco. Taes esclarecimentos deverão ser pres
tados dentro do prazo -raaoavct marcado pelo Governo.

v
Si o Governo negar approvação aos estudos, serão apresen

tados outros. dentro do prazo de tres mezes, attendendo a com
panhia ás modificações que lhe forem indicadas. Não poderá o
Governo C"xigir alteração nas plantas modífieedas conforme as
suas indicações, sinão de aecordo cem a compauhia, a qual
poderá desde então executar as obras segundo os novos planos.

VI
O alinhamento do caes será determinado á vista dos estudos

definitivos, de modo que attenda o mais possivel ao regímen
do porto. O caos será provido de postes de amat-ração, ar
ganéos, escadas de al venar'ia, para pass.igelros e escada de ferro
para as tríputccôee dos navios.

Será reservada ao longo do caes uma largura de 20 metros
destinada ao movimento de mercadorias e servida por linhas
férreas e pelos guindastes, saguindo-se-lhes os galpões e arma
zens que se estenderão longitudinalmente formando quadras
cujo comprimento não excederá de 150 metros. Na parte
posterior dess-a armazens reservar-se-ha uma outra faixa de
15 metros, destinada ao movimento dos vehiculos de truns
porte.

Entre uma quadra ou grupo de armazéns e outra ficará
uma rua de largura minima de 15 metros.

Toda a faixa oecupada pelo caes, rua. B armazens será cal
çada a pare.llelipipedoa de pedra.

No ponto mais cunveniente do caes será construida uma.
rampa para embarque e desembarque de madeiras, materiaes
de construcçãó e outros.

A companhia fará igualmente construir, em Iogar apro
priado, armazena para depositas de infiammaveis, devidamente
ligados ao caes pelas suas linhas ferreas de serviço.
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As rochas submarinas compreheudidas na área a dragar e
no canal de accesso serão destruídas pela companhia dentro de
cinco annos, contados da presente data. O producto dragado
será, quando convenha, aproveitado no terrapleno da area con
quistada ao estuano, dos alagadiços contíguos ao eaes e á
cidade fronteira.

VII

As obras terão começo dentro de oito mezes, contados da
approvação dos estudos e deverão ficar concluídas dentro de
cinco annos, contados da mesma data.

§ 1. 0 Nenhum trecho de caes poderá. ser entregue ao ser
viço sem prévio consentimento do Governo, sendo que o pri
meiro trecho provisoclc ou definitivo só poderá ser inaugurado
conjunctamente com a ponte de ligação da cidade ao continente
e depois de approvação do Governo.

§ 2.° Caso o Governo consinta, por justo motivo,aseujuizo
exclusivo, que a companhia inaugure o primeiro trecho de
cace, provísorío ou definitivo, sem estar concluída a ponte de
ligação de que trata a Jettra j da clausula. I, marcará um prazo
para a conclusão da mesma. ponte, ficando, porém, entendido
que, emquanto esta não íor inaugurada, a companhia só po
derà cobrar 50 0/o das taxas a que se refere a clausula XVIII.

§ 3.° Tez-mineda a construcção dos primeiros 500 metros
de caes, os quacs a companhia obriga-se a concluir dentro de
tres annos da. data da approvação dos estudos, o Governo, caso
verifique que o trafego do porto não requisita a construcção
immediata de mais 500 metros de caes, concederá para sua
execução completa a proragação de prazo que julgar conve
niente.

Da mesma sorte, si o desenvolvimento do trafego do porto
exigir em qualquer época construcção de caes superior aos
1.000 metros lineares de que trata a clausula I, o Governo re
serva-se o direito de exigir da companhia o respectivo prolon
gamento; de modo que esta entregue annualmente trecho não
inferior a 100 metros de extensão linear e bem assim as respe
ctivas abras complementares, taes como armazéns, etc.

VIII

A companhia empregará, quanto possível, material na
eional, inclusive cimento, caso alguma fabrica nacional se
proponha fornecer em iguaes condições de qualidade e preço
a juizo do Governo.

Dos materiaes que possuir, a companhia. é obrigada a
ceder ao Governo. pelo mesmo preço que houver custado, a
quantidade que for por elle requisitada para ser empregada
no porto da Victaria.

Paragrapho uuíco, De todos os materíaes serão fornecidas
amostras ao engenheiro fiscal, sempre que as rel:J:uisitar para
expertencía• obrigando-se a companhia. a retirar da obra os que
não forem julgados em condições de servir.
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IX

301

A companhia fica obrigada a construir armazena apro
priados á guarda das mercadorias, gosando essos armazens de
todas as vantagens concedidas por lei aos armazena alfande
gados, podendo a mesma companhia emittir -ioarramis, Os
apparelhos para os serviços desses armazena, bem como para. o
caes, serão movidos pela força hydraulica. ou electríca,

X

A expensas suas manterá a companhia um syaterna aper
feiçoado de illuminação na faixa occupada pelas novas con
strucções, comprehendendo pharóes e botas illuminantes nos
pontos apropriados do ancoradouro e do canal de accesso.

XI

A companhia terã o uso e gosc das obras que construir, de
conformidade com as estipulações constantes das presentes
clausulas, até 31 de dezembro de 1058.

XII

Findo o prazo da concessão, isto e, em 1 de janeiro de 1059,
reverterão para o domínio da União, em perfeito estado de
conservação, todas as obras executadas, prédios, bemfeitorias,
terrenos conquistados e desapropriados, offícinas, batelões,
lanchas e mais aCCGS30rÍos do serviço do caes e suas depen
dencíãs.

XIII

Durante ° prazo da concessão é a companhia obrigada a
manter as obras em perfeito -estado de conservação, refazendo
o que, porventura, for destruido pela noção do mar, do tempo
ou por outra causa accidental, cabendo ao Governo mandar
faze1-opor conta da mesma companhia, quando não cumprir
esse encargo, e lançando mão para isso, si necessarío for, da.
receita do porto.

§ 1. o A ponte de que trata ::t !ettra j da clausula I será
tambem conservada pela companhia dentro do prazo da pre
sente cencessão.

§ 2. o Pelo transito nessa ponte não poderá ser cobrada taxa
de especíe alguma, com excepcão apenas da indicada no n, G
da clausula XVIIl, dependendo de approvação' do Governo e
acquiescencia da companhia qualquer outra utilização da ponte
que não o transito publico.

§ 3. {J A mesma ponte será projectada de fórma a ter uma
parte destinada ao estabelecimento pela companhia de uma.
linha férrea de lID,O de bitola para o trans-ito dos trens das
estradas de ferro.
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XIV

Poderá a companhia desapropriar, na forma da lei em
vigor, as propriedades e bemfeitorias pertencentes a parti
culares que se acharem em terrenos necessarios á construoçâo
das obras e respectivos serviços.

XV

Gosará a companhia de isenção de direito para os materíaes
destinados aconstrucção e conservação das obras, nos termos
das leis em vigor.

XVI

O Governo reserva-se (I díretto de'resgatar as propriedades
da companhia a partir de 1 de janeiro de 1920. O preço do
resgate será fixado de modo que, reduzido a apolioes da divida
publica, ao par, produza uma renda equivalente a 6 o de todo
o capital effectavamente empregado nellas, deduzida a amor
tização dó mesmo na razão de 1/42 por anuo de duração do
contracto, sem embargo da desapropriação por utilidade
publica em qualquer época.

xvn
Incorrerá a companhia na multa. de I :000$. por mez de

demora, até seis mezes, na apresentação dos estudos. ou no
começo da construccão atem dos prazos fixados nas clausulas II
e VIr. Em igual multa incorrera, por mez de demora, si, depois
de iniciadas, as obras forem suspensas, salvo caso de força
maior a juizo do Governo. Por rnez de demora até o maxírno de
seis mezes, que exceder o prazo üxedo na clausula VII para
conclusão das obras, ficara a companhia sujeita á multa. de
1:000$000.

xvm
A companhia terá o direito de cobrar pelos serviços pre

stados oro virtude da. presente concessão as seguintes taxas:
1. a Pela carga e descarga de mercadorias e quaesquer

generos desembarcados no porto, desde 1 até 10 réis, no ma
xímo, por kílogramma, devendo o valor da taxa a cobrar ser
previamente approvado pelo Governo.

2.:> Por dia e por metro linear de caes occupado por navio
movido a.vapor, 700réis para os dous primeiros dias e 900 réis
para os suosequentes.

3. a Por dia e por metro linear de caes occupedo por navios
não movidos a vapor, 500 réis.

4. n Por mBZ ou por fraeção de mez e por kilogramma de
mercadorias ou quaesquer generos, que forem recolhidos nos
armazene, 2 réis.

Igual taxa. será cobrada dos objectos que, embora não
recolhidos aos armazéns, tacs como machíntsmos ou peças de
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maohina, madeiras e materiaes despachados sobre agua, per
manecerem nos pateos, alpendres ou dependencias do caos,
depois. de 48 horas, contadas do pôr do sol do dia em que forem
alli depositados.

s.a Os navios costeiros que entrarem no porto para reee
bel' ordens, fazer aguada ou outro qualquer fim, e não des
carregarem, pagarão a taxa de 50$, sendo á vela, e de 100$,
sendo movidos a vapor. Os transatlanticos em taes casos pa
garão 200$000.

6. a Por kilogramma de mercadoria que transitar pela
ponte de que trata a Iettra j da clausula I uma taxa até 3 réis,
no maxímo, cujo valor será também fixado previamente pelo
Governo. ,

São isentos de qualquer taxa os navios entrados em arri
bada, os que conduzirem tropas, mantimentos ou petrechos
bellícos do. Governo Federal, assim como as embarcações de
guerra e as que transportarem somente immigrantes para o
terrttoríc nac.onal , São isentos do pagamento de taxa relati
vas â carga e descarga as bagagens dos passageiros, assim
como de taxas relativas á atracação os botes, escalares e outras.
embarcações miúdas de qualquer systema e as que pertencerem
a navios em carga e descarga no podo. Fica entendido que as
taxas autorizadas a cobrar pela presente clausula ~Ó poderão ser
percebidas â proporção que forem sendo utilizados os trabalhos
executados pela. companhia, e uma vez preenchidas as prescrí
pções do § 1Q da clausula VII.

XIX
A companhia poderá estabelecer um serviço de reboques,

percebendo taxas de accordo com a tabella que será approvada
pelo Governo. O, producto destas taxas será levado ao rendi
mento total do porto para os fins da clausula XXI.

XX

o Governo não tem responsabilidade nenhuma para com a
companhia pela ímportancía total do producto das taxas auto
rizadas quanto á maior ou menor remuneração que dellas
resulte para o capital empregado nas obras, resalvado, porém,
o seu direito a exigir a reducção das tarifas a que se refere a
clausula XXI.

XXI

AS tarifas serão revistas de cinco em cinco uunos pelo Go
verno ; mas a redueção das taxas só será exigivel pelo Governo,
quando os lucros liquidas da companhia excederem de 12 o e
depois de concluídas todas as obras no prazo determinado na
clausula VIl.

XXIl

A companhia terct o direito de cobrar & taxa de arma
zenagem actualmente cobrada pelas repartições üecaes e bem
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assim a das capatazias da Alíandega, cujo serviço se obriga. a
eft'ectuar de conformidade com os regulamentos e Inatrucções
que o Minlsterio da Fazenda expedir para estabelecer as rela
ções da companhia. com os empregados da Alfandega. Fica
expresso que não haverá dupla cobrança de taxas, devendo
cessar pela Alfandega a cobrança das que passarem a pertencer
a companhia.

xxm
A companhia obriga-se a dar ao Governo, caso Iue seja,

exigido, em logar que lhe for indicado, o edificio necessario e
apropriado á administração da Alfandega.

XXIV

A companhia poderá. fazer todos os serviços referentes a
essa concessão ou qualquer delles, por preços inferiores aos das
tarifas approvadas pelo Governo, mas de modo geral e sem
excepções a favor ou prejuízo de quem quer [que seja. Essas
baixas de preços far-se-hão eifectivas com o consentimento do
Governo, e depois de publicadas por annuncíos atüxados nos
estabelecimentos da companhia e insertos nos jornaes. Si a.
companhia fizer serviços por preços inferiores aos das tarifas
approvadas Sem preeneher todas essas condições, o Governo
poderá mandar applicat' as mesmas reducções ás tarifas dos
mesmos serviços. e os preços assim reduztdos não poderão mais
ser elevados.

xxv
r O serviço das mercador-ias, uma vez eífectuada a carga ou
descarga, ficará sujeito á fiscalização da Alfandega, que dará â
companhia as íustruceõee convenientes, de accordo com o regu
lamento respectivo. Ficará a mesma companhia sujeita, além
disso, as obrigações que os regulamentos físcaes impõem aos ad
ministradores de trapiches alfandegados, nas partes em que lhe
forem applícaveís pela. guarda, conservação e entrega, das mer
cadorias rocebidas nos seus armazéns.

XXVI

Serão embarcados e desembarcados gratuitamente nos: esta
belecimentos da companhia quaesquer sornmas de dinheiro,
quer pertencentes á União, quer ao Estado do Espirito Santo,
as malas do Correio e bagagens dos passageiros civis e mílí
tares, assim como os immigrantes e suas bagagens. correndo
por conta da companhia o transporte destas ultimas de bordo
para os vagões das vias ferreas que vierem ter ao porto da
Víctoría,

XXV!!

Em caso de movimento de tropas poderão estas utilizar-se
do caes e mais estabelecimentos da companhia para o embarque
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e desembarque, sem ficarem sujeitas ao pagamento de taxa al
guma. Deve, outrosim, a companhia facilitar por todos os
meios os serviços da União ou do Estado, dando-lhes preferen
cía para o uso de' seus apparelhosdo caes, sendo-este-serviço,
todavia, índemnisado,

XXVIII

Para o pagamento da fiscalização do presente ccntractoen
trará a companhia para o Thesouro Federal adiantadamente
por semestre com a quantia; de 1'8: 000$ annuaes.

XXIX

o capital empregado nas obras será fixado annuaímente em
moeda nacional corrente. Pa.ra esse fim será organizada uma
tabella de preços submettida á approvação do Governo, que a
poderá. modificar em qualquer época, tendo em vista; os preços
correntes do mercado.

As obras realizadas. durante o anno, depois de conveniente
mente descriptas. e medidas pelo engeubetro fiscal, serão. orça
das. applicando-se-Ihes os preços da tabelta approvada ou modi
ficada. Uma vez fixado o capital corr-espondente- ás' despezas do
anno respectivo, não soífrerà mais alteração.

XXX

São constderados i renda bruta. o producto das taxas cobra
das pela companhia, bem como de quaesquer outras rendas ardia
naria" ou extraordinarias ; despesas de custeio, a quota de üsea
lização a que se refere !1 clausula XX VIII e as que. forem neces
sarias para a. administração das onras e sua. conservação, sendo
excluídas as despezas provenientes de aocídentes oriundos de má
execução dos trabalhos de construcção, que correrão-por conta
da companhia; renda liquida, a dlfferença entre a renda.. bruta
e as despesas de custeio.

XXXI

Para. determínaeãc da renda liquida, bem como para. os er
feitos da clausula xxr, annualmente e extraordinariamente,
sempre que for necessario e o requisitar o engenheiro fiscal,
serão presentes a este e ao representante do Thesouro . Federal;
.designado- pelo Ministro da Fazenda, os balancetes' e mais do
cumentos concemsntes á receita e despeza ,

Nestas occasiões e em livros especialmente destinados a tal
fim lavrar-se-não aetas do que se apurar, extr'ahindo-ae tres có
pias, das quaes uma será enviada ao Ministerio da Industrla,
outra ao Mínísterio da Fazenda, sendo a terceir-a entregue ao
representante da companhia.. Estas actas e suas cópias serão
assignadas pelos representantes do Governo e da.companhia.

Executivo - 19ü6 2{l
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XXX!!
As duvidas-que se suscitarem entre o Governo e a compa

nhia sobre a intelligencia das clausulas do presente contracto
poderão. si assim concordarem ambas as partes. ser decididas
por arbitras, dos quaes um será de nomeação do Governo, outro
da companhia e o terceiro de accordo de ambas as partes ou sor
teado dentro de quatro nomes apresentados, dons por cada um
dos arbitras anteriormente nomeados.

xxxm
A companhia fica sujeita em tudo que lhe for applícavel

aos regulamentos approvados pelos decretos ns. 1030, de 26 de
abril de 18,,7 e 5837, de 26 de dezembro de 1874.

XXXIV

Na época fixada para terminação dessa concessão, as obras
do porto e suas dependencias deverão achar-se em b(}ID estado de
conservação. Si no ultimo quinquennio da concessão a conser
vação das vias ferreas, edifícios, obras do porto ou dragagem
for descurada, o Governo terá direito de executar aquelJe ser
viço por conta da companhia.

XXXV
Pela ínobservancia das clausulas da presente concessão po

derão ser impostas á companhia, pelo engenheiro fiscal com ap
provação do Governo, multas de :200$ até 5:000$ e Q dobro na
reíocídencia, sendo a importancta das multas deduzida da caução
tio30:000$que, em titules da divida publica , tem a companhia de
depositar no Thesouro Federal para garantia da fiel execução do
respectivo contracto antes' de sua assignatura, caução que a
companhia integralizará sempre que for preciso, sob pena de
caducidade da concessão.

XXXVI
A companhia fará dit'igir as obras por um engenheiro da

reconhecida capacidade e experiência, aeceíto pelo Governo.

XXXVII

Ser<i considerada sem effeito a presente concessãoe a com
pauhia perderá a caução depositada no Thesouro Federal, si
deixar de assignar o respectivo contracto na Secretaria de
Estado da Industria , Viação e Obras Publicas, no prazo de
60 dias, contados da data da publicação deste, acceito pelo Go
verno.

XXXVIII

A rescisão do contracto será declarada de pleno direi topar
decreto do Governo sem dependencia de Interpellação ou acção
[udícíaria em cada um lias casos seguintes:
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a) Si houver demora. superior a seis mezes no prazo para
apresentação dos estudos ou para o começo da eonstrucçâo, sem
embargo da. applicação das multas a que se refere a clau
sula XVII.

b) Si houver demora superior a seis mezes para conclusão
das obras, sem embargo da applleação das multas a que se refere
a mesma clausula"XVIL

c) Si depois de iniciadas as obras for sua execução suspensa.
por prazo superior a seis mezes, sem embargo da applícação das
multas a que se refere a dita. clausula XVII. -

d) Si a companhia inaugurar qualquer trecho definitivo ou
provisorio de cues sem prévio consentimento do Governo.

e) Si não integralizar dentro de 30 dias, contados da notifi
cação pelo fiscal, a caução quando desfalcada.

f) Si não pagar dentro dos primeiros 30 dias do semestre
correspondente a quota. de flscal ízaçâo de que trata, a claa
sula XXVIII.

XXXIX

Verificada a rescisão nos termos da. clausula XXXvnI. não
serã devida á. companhia Indemnlzação alguma, perdendo elte
em favor da União a caução a que se refere a clausula XXXV.
Quanto ás obras feitas, o Governo as indemnlzarã da seguinte
forma: tantas veZGS l/52 de 75 o do valor que para as mesmas
houver sido fixado nos termos da clausula XXIX quantos armes
completos faltarem para terminação do contracto.

XL

o foro para todas as questões judícíaes, soja autora ou ré a
oompunhía, será o federal.

XLI

FIcam de nenhum effeito as clausulas dos contractos ante
riores celebrados entre o Governo e a Companhia Brazileira.
Torrens para a execução das obras de melhorameato do porto
da vtctoría .

Rio de .rancíro, 28 de março de 1906. - Lauro Severia.no
Müller.

DECRBTü N. 5052 - DE 30 DF. l\'iARÇO DE" 1906

Abre ao Mínísbcrlo da Fazenda o credito de 1.890:000$, snpplementar
3 verba 2üa - Juros dos Depoaítos das Caixas Ecouomícaa c
filantes de Soecorro .

O Presidente da República dos Estados Unidosdo Brazil,
usando d<1 autorização conferida.. ao Gover-no pelo urt , %'0,
n. 1, da lei n. 1316, de 31 de dezembro de 1904, e tendo ou-
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vído li. Trtbunal de Contas, Da, conformidade do art. 20, § 2°,
n. 2, lcttra c do decreto legislativo D. 392, de 8 do outubro
de 1896:

Resolve abril' ao Ministerio da Fazenda o credito de
1.890:000$000, supplcmentar (Í, verba, 26a do orçamento de
1905, par-a occorrer ao pagamento de juros dos depositas das
Caixas Bconomloas e Montes de soceorro.

Rio de Janeiro, 30 de março de }906, 18° da Repnblloa..

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRc,í'O N. 5953 - DE 2 DE ABRIL DE 1906

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes no munícípi?
da Gloria de Goytá, no Estado de Pernambuco.

O Presidente da, República dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta :

Artigo untoo. Pica croada oia Guarda Nacional do muni
cipío da Gloria de Goytã, no Estado de Pernambuco, uma bzí
geda.de infantaria, com a designação de 10511., a qual se consti
tuirá de ires batalhões do serviço activo, ns. 313, :·H4 e 315,
,2 um do da reserva, sob li. 105, que se' organjzarão com os
guardas qualificados nos districtos do referido muntctpto ,
I'cvogad~s as disposições em contrario.

Riode Janeiro, 2 de abril de' 1006, 18° da Republica.•

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seobra ,

DECRh,"'Tü N. 5954 - DE 2 DE ABRIL DE 1906

Crea uma brigada de cavallacía e mais uma de í nfantarfa de Guardas
Nacíonaes na comarca ele Monte Alegre, no Es-tado de Minas
Geraes,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
para cxcoucão do decreto n. 431, de l4 de dezembro de 1806,
decreta:

Artigo unico , Ficam creadas na. Guarda Nacional da co
m arca de Monte Alegre, no Estado de Minas Geracs, uma
brigada de cavallaria e mais uma de infantaria, esta com
~",dG3ignaç.ão,de 197,\ que se constttuíra de tres batalhões do
serviço, ,<1.cti"\l:o;. ns. 589; 590 e 591, e umtío da reserva, sob
n . 197, c' aquells, 'com a de 89a , que S8 constituirá de dous
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regimentos,ns. 177 e 178, que se organizarão com osguardas
qualificados nosd.ístríotos da, 'rLderida comarca'; revogadas as
dísposições em contrario.

Rio de Janeiro, 2 de abril de 1906, 18<)·o.a Repubiiéa ,

FRA\'\crsco DE PAULA. RODRIGUES ALYES.

J. J. Seobra,

DECRETO N. 5935 - DE 2 DE ABRIL DE 190G

Crea maia uma brigada de infantaria de Guardas Nacíonaea na co
marca de Paraguassú, no Estado da .Bahia.,

o Presidente da. República dos Estados Unidos do Brazil,
para execução dp decreto n. 431, de 14 do dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníeo . Pica creaôa na Guarda Nacional da comarca
de paraguassü. no Estado da Bahia, mais uma, brigada de In
fantaria, com a designação de 138\ a qual se constituirá de
tres batalhões do serviço activo, ns. 412,413 e 414, e um do
da reserva, sob 11. 138, quo se organizarão com os guardas
qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as
disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 2 de abril de 1906, 18° da Ropublica ,

FRANC!SCO DE PAl'LA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seabra,

DECRETO N. 5956 - DE S DE ABRiL DE 190G

Approva os estudos defínitivos e respectivo orçamento de um te e
cho complementar da linha destinada a ligar as Estradas de
Ferro de Porto Alegre a Nova Hamburgo e Porto Alegre a Ijru-.
guayana.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
â vista do que requereu a Compagnie Auxiliaire des Chemins
de Fer au Bresit e do que dispõe w.aiinea C § l" da. clausula V
do decreto n. 5548, de 6 de juuho de 1905, decreta :

Artigo unloo , Ieieam approvados os estudos e respectivo
orçamento. na. ímportancía de 4.546:022$362, constantes dos
documentos apresentados pela Compagnie Auxiliaire dee Chemins
de 1'e1' a'U Brdsil, que com este batsam rubricados .pelo di
reator ger-al de obra, e viação da. ra-pectrva Secretariado
Estado, para a construcção do trecho de '71,555m,07 da linhe
fer'rea destinada a ligar as Estradas de Ferro de Porto Alegrá
a.Nova Hamburgo e Porto Alegre a Uruguayana, comprehen
dklo entre o ponto terminal do de 25 küometros, a partir de
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Ncustadt, a que se refere o decreto n. 5819. de 2G de dezembro
de 1905, e o entroncamento nesta ultima estr-ada, nas ímme
diuções da estação da. margem do Taquar-y .

Rio de Janeii'oc.S de ahril de 1906, 18° da Repuhlica..

FRANCISCO DE PAt:LA RODRIGUES AI,YES.

Lauro Seoeriano olIúlle;'.

DECRETO N. 5957 - DE 3 DE ABRIL DE 1906

Concede autoi-iaaçâo á Bahia (;C/;S anel Electvic Co~.npany para
tunccionar na Hcpublica.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Braztl,
attendendo ao que requereu a Bahia Gas and Etectríc Com
pany, devidamente representada. decreta:

Artigo unieo , E' concedida autorização a Bahia Gas and
Eíectríc CQmpany para füuccionar- na República com os esta
tutos que apresentou, mediante as clausulas que a este acom
panham, assignadas pelo Ministro da Indussria, Viação e Obras
Publicas, e ficando a mesma.companhia obrigada ao cumpri
mento das formalidades exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 3 de abril de 1906, 18° da Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Seoeriomo Múller,

Clausulas que acompanham o decreto n. 5957, desta data

A Bahia Gas and Eleetric Company é obrigada a ter um
representante no Brazil com plenos e illimltados polares para
tra.tare definitivamente resolver as questões que se suscita
rem quer com o Governo, quer com particulares, podendo ser
demandado e receber citação inicial pela companhia.

II

'rodos os actos que praticar no Brazíl ficarão sujeitos uni
camente ás respectivas leis e regulamentos 8 á jurisdicção de
seus tribunaes judiclarioa ou admínlstratlvos, sem que. em
tempo algum, possa. a referida companhia reclamar qualquer
excepção fundada em seus estatutos, cujas disposições não po
derão servir de base para qualquer reclamação concernente á.
execução das obras ou serviços a que elles se referem.
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1lI

Fica dependente de- autorização do Governo qualquer al
teração que a companhia tenha de fazer nos respectivos esta
tutos. Ser-Ihe-ha cassada a autorização: para tunccíonar na
Republica, si infringir esta clausula.

IV

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
principio de achar-se a companhia sujeita as dísposíções do di
reito nacional que regem as sociedades anonymas,

V

A infracção de qualquer das clausulas, para a qual não
esteja commínada pena especial, s"rã punida com a multa. de
1:OUO$ a 5:000$ e, no caso de rr.incidencia., pela cassação da
autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam
as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 3 de abril de 1906. - Lauro Seoeriano
.1iúller.

Eu, abaixo assignado, traductor 'Publico e interprete com
mereial juramentado, por nomeaçã i da merítíssíma Junta
Commercial da Capital Feder-al:

Certifico, pela presente, que me foi apresentado um do..
cumecto, cscrípto em idioma inglez, »fím de o traduzir para
a. Iin~ua vernacnla, o que assim cumpri em razão do meu
oflició c cuja traducção é a seguinte:

TRADUCÇÃü

Bahia Gas and. Electrie Company

ctRTlDÃO DE· ORGANIZAÇÃO

ESTADO DE l\fAINE

Os abaixo assígnados, funccíonarios de uma sociedade orga
nizada em Portland, no Esta.do de Maine, em reunião dos
signatarios dos termos de contracto, para esse fim devi
damente convocada e realizada no escríptono da The Corporo
tion Trust Company, na cidade de Portland, no dia quatorze de
novembro do anno de Nosso Senhor Jesus Chrísto de mil nove
centos e cinco. certificam pelo presente:

1. Que o nome da citada sociedade é; Behic Gas and
Electric Company.

2. Que os fins da sociedade são:
a) construir, adquirir, possuir ou arrendar e explorar, na

cidade da Bahia ou em outro ponto da Repubiíca do Brazll,
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uma ínstallação de usina de gaz, para o fim de fabricai"
comprar, vender, fornecer e di$tribu~r gaz para illumlnação,
calor e força, e fazer tu'lo e possuir e adquirir as proprle
dades que possam ser necessertas ou convenientes para o bom
desempenho dos fins já citados ou julgados capazes de pro
moverem directa ou indirectatnente o emprego do gaz ;

b) explorar o negocio de companhia de luz, calor e energia
olectrlca om todos os seus ramos, e, em geral, fornecer.
comprar, arrendar ou adquirir de outro modo, e construir,
.montac.cedíücar. o estcbelecer-, fazer funccíonar, manter e
executar as necessarías obras, estações, machínas, maehínísmos,
ínstallações, cabos, fios, orfícluas, linhas, geradores, aecumula
dores, lampadas, medídore-, transformadores: e apparelhos,
ligados á geração, accumutação, distribuição, transmissão,
fornecimento, asa e emprego da electricidade, e gerar.
uccumutar G' .dístríbutr electrícída.Ie, afim de fornecer luz,
calor e energia electr-icn, e para fins industriaes e outros, e
empreitar e fazer contractos e accordoe para a illuminação de
cidades. ruas, edifícios e outros lagares, e para o fornecimento
de luz, calor e energia electrica para todo e qualquer fim
I>ubHco ou particular;

c) observando as leis em vigor na Republíea do Bi-azil, e
mediante a necessár-ia autorização, concessão, licença ou con
sentimento legislativo; governamental, municipal ou outro ,
estudar, estender. construir, compl ~tar. manter e explorar na
Republica do Brazil. e opp irtunaments prolongar. levantar e
alterar, conforme rôr necossarío, Iinhas simples ou duplas,de
feno ou de aço, de estradas de ferro e ramaos, desvios e mu
danças de vias, e ferro-carris para a passagem de vagões,
carros e outros vehiculos a etlas adaptados, em ruas, estradas
e outros logradouros publícos, e em terras compradas, arren
dadas ou de outro moJo adquirilas pela companhia, bem assim
como linhas, íustalfuçôea tetegr-aphlcas ou telephonícas a ellas
ligadas, e permítür o uso dessas estradas de ferro e outras
serventias por meío deiarrendamento, llcença ou por outra
fórma mediante compensac..o, a tambem por ellaa receber,
transmítnr e transportar, mediante remuneração, telegram
mas. recados, passageíros e cargas. inclusive malas, cargas
mrpl essas ou não, quer por tracção animal, quer por força
pneumatíca, elecríca ou mecmíca, ou 'por qualquer combí
nação deIlas j poderá outrostm ahi adquu-lr por compra, ar
rendamento ou por outro mei i D0S termos e condições que
forem combinados e manteee fazer tunccíonar, med.ants re
muneração, quaesquer linhas já existentes ou que vierem a
existir, de estradas de feno, ferro-carris, telegraphicasou
teleph mícas ; e, ,para todos ou qualquer um dos fins acima, a
companhia podera fazer executar os contractos, concessões e
convontoe que julgar convenientes;

d) comprar, tomar de arrendamento on em troca, aluga r
.ou de outro modo adqumrrbens moveis ou ímmoveis, direitos,
isenções ou privilegios (salvo autorização legislativa ou go-
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vcrnamental sempre que neecssarío fôr) que sirvam ou eonve
nham aos :fins de qualquer de sem: nogoctos, e, em geral,
fazer tudo mais que rôr neeessarío ou incidente ã exploração
dos negocias já. citados;

e) ab ir poços artezíanos e outros, e fazer, construir,
Grigir e cullocar e conservar resarvator íos, obras de abasteot
mente de agua, cisternas, repr....zas, boeíros e duetos. «ncana
mentoa mestres e outros e accessorloa ; e executar e fazer
quaesqu-r outras obras e causas necessarlas ou conducentes
.t obtenção, captação, vend-i, entrega, medição e disn-íbuição
de agua para a obtenção, conservação ou desenvolvimento da
força hydrau lica, «Iecu-íca ou outra força mecanica, ou para
qualquer outro fim da companhia; .

f) construir, alterar, explorar e executar ou governar,
e comprar, t-mar de arrendamento ou de cutro modo adquir-ir,
e vender, arrendar. ou de outra fôrma alienar obras, enca
namentos me-trcs e outros, rnachinísmos ou in-tallações de
qualquer sorte ou descr .. peão ou ruas, caminhos, p ,nt:::s,ou
outras com-as quaesquer que possam parecer aptos para.
serem utilizadas ou aproveitadas juntamente cor» os empre
hendímentos ria companhia nessa 00Ci1S150. cu que r.rem
julgadas capazes de beneficiar a co» panhia diracta ou indi
rectamenie c adquirir di- sitos sobre essas obra-, encana
mentos mcst-cs ou outros, machtrnsmcs, In-ta'Iações, 1'Ua",
pontes. can.tubos e outr-as-cousas quaesquer, e appnrclhar,

.manter e fazer funeci mar por n.ei« d>j energtu electr-íca ou
por força. hydrauliea ou outra força. meczníea asfabrícas
pertencentes á. companhia ou em que a companhia tiver inter
esses; e contribuír-, subsidiar' ou por outro modo auxiliar ou
coparticípar na coust ucçâo , melhoramento, manutenção,
funccíonamento. direcoão ou execução o âscalu.açao das
mesn.as ;

q) eventualmente requerer, comprar, cu adquirir por
cessão, transrerencía ou por outro meio, e exercer, cumprir e
gozar de qualquer e-tatuto, mandado. ordem, licença, poder,
autor-ização, isenção, concessão, direito ou privilegio que um
governo ou autoridade qualquer' suprema, municipal ou local,
ou qualquer sociedade ou corporação publica tenha oompeteucia
para decretar. fazer ou conceder; e pagal os, auxiliar e con
tribuir para tomar-os eüectívos e destinar quaesquer noções,
titulos e bens da companhia para a. satisfação das respectivas
custas. onus e gastos;

h) comprar ou pOI' outro modo adquirir e explórar qual
quer outro negocio de fabricação ou de outra natureza que á
companhia possa parecer capaz-de ser explorado conveniente
mente e juntamen te com os negócios ou tinsda companhia ou
considerado conducente, directa ou índirectamen te, á valorí
zação ou ao beneficiamento de quaesquerdos bens ou direitos
da companhia, e pagar qualquer negocio -comprado ou adqui
rido nessas condições com acções do capital ou com titulas ou
outras obrigações desta companhia;



314 ACTOS DO PODER EXECUTIVO

i) requerer ou comprar, ou por outro modo adquirir
quaesquer- patentes, privilegias de invenção, outorgas. licenças,
aioramentos, concessões e outros favores similares conferindo
qualquer direito exclusivo ou não, ou um direito limitado, ao
uso. ou qualquer informação secreta ou outra referente a
qualquer invenção que possa parecer capaz de S.H' usada para
qualquer dos fins da companhia, ou cuja a.cquislção possa ser
considerada directa. ou iodirectarnente proveitosa para esta,
companhia; e usar, exercer, desenvolver os bens, direitos, in
teresses ou informações assim adquiridos, ou conceder licenças
relativas a elles ou aproveital-os de outro modo;

j) comprar ou por outro meio adquirir, e receber e possuir,
c vender, ceder e trausferír, hypothecar, caucionar ou por
outro modo alienar acções, obrigações ou outros titulas 0.0
qualquer outra companhia ou sociedade, cujos fins forem no
todo ou em parte semelhantes aos desta companhia ou que
explorar qualquer negocio que possa ser explorado de modo a
directa ou ludírectarnente 'trazer proveito a esta. companhia. ;
e durante o tempo em que fôr possuidora das acções exercer
todos os direitos, poderes e privilegias Inherentes á proprle
dado, iuclusíve o direito de votar com ellas ;

k) garantir o pagamento de dinheiros afiançados ou pa"
gaveís sobre obrigações, acções, hypothecas, encargos, com
promissos o titulas de qualquer sociedade ou »utorídade su"
prema, municipal, local ou outra, ou de pessoas incorporadas
\1U não, sempre quo rór necessário ou conveniente aos riegocío"
d'J. companhia ou conducente ao seu beneficio;

. l) empregar ou operar com os dinhoiros da companhia
que não forem precisos ímmedtatamcnte em titulas e do modo
que opportunamente fdr determinado pela dírcotoría ;

'In) vender, ar-rendar ou por outra fórma dispor dos bens e
da empresa da companhia ou de qualquer parte dollos pelos
preços que a. companhia entender c, espocialmente por acções,
aeoenioree, obrigações ou titulas de outra companhia que
tiver fins total ou parcialmente similares au desta compa
nhia;

n) permitãr ou mandar que o acervo legal ou o interesse
em quaesquer negocias ou bens adquiridos, estabalectdos ou ex
plorados pela sociedade permaneçam ou sejam investidos ou re
gistrados em nome de qualquer individuo ou companhia. cstran
geira ou não, já organizada ou por organizar, ou por elles
explorados, j<1 em üdet-ccmmtsso ou com agentes ou funccío
naríos (te nomeação da companhia, já em quaosquer outros
termos ou condições convenientes que a directoria possa. julgar
de proveíto para. esta companhia; e .dirigir os negocias deS'3J.8
sociedades ou encampal-cs e exploral-os, quer adquiriudo todas
ou par-te das acoões ou titulos garantidos ou obrigações ou ou
tros titulas garantidos das mesmas sociedades, quer de outra,
forma; e exercer todos e quaesquer dos poderes dessas cem-
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panhías ou dos possuidores de suas acções, titulas. deôeniures
ou obrigações, e receber e dístribuir a. titulo de lucros ou a
outro qualquer titulo os dividendos e os juros sobre essas noções,
títulos, dcbenturcs ou obrigações;

o) tratar da. obtenção do registro €'o reconhecimento da com
panhía em qualquer paiz estrangeiro, e designar pessoas para,
na fórma das. leis 9.eSSOs paizes estrangeiros, ahí representar
esta companhia e receber. pela companhia e de sua parto inti
mações em qualquer processo ou acção ;

p) entrar em acccrdos- para. a divisão de lucros, união de
interesses, cooperação, riscos conjunctos, concessão reciproca,
sociedade ou para outro fim, com pessoas ou companhías que
estiverem explorando ou oceupando-se, ou que estiverem em
vias de explorar ou dEI se occupurem de negocio ou transaeção
que esta companhia esti ver autorizada a explorar ou cmpre
hender, ou qualquer negocio 011 transacção capaz de ser con
Juzida de modo a dírecta ou indirectamente trazer proveito a
esta companhia, e tomar ou de outro modo adquirir acções
e obrtgccões de qualquer companhia nessas condições. e
vendcl-as, detel-as, reemíttil-as, com ou sem garantia, ou com
ellas transigir por outr-a fórma ;

g) fazel' fusão com qualquer outra. companhia cujo fim
for total ou parcialmente similar ao desta companhia;

r } fazer tudo. mais que fõr incidente ou conducente á
realização dos fins acima;

s) nada do que aqui se contém será interpretado como
autorizando a for-mação por -meio deste instrumento de qual
quer sociedade para fins bancarlos. ou de seguros, ou de
qualquer caixa economica ou companhia fldei-commíasarla, ou
118 sociedade visando a obtenção de lucros de emprosümo ou
utilização de dinheiro. ou de companhia de caixas de deposito,
ou de sociedades munidas de qualquer dos poderes prohíbidos
ás sociedades organizadas nos termos do capitulo 47 da Consti
tuição Revista do Estado de Maine c dos actos alterando ou
ampliando a mesma. E o negocio de construcção e exploração
de estradas de ferro ou de auxilias para a construcção das
mesmas, e de companhias telegraphicas ou telephouicas, e
companhias de gaz ou de electrtctdade, só será explorado em
paizes estrangeiros e em Estados, territorios e jurisdicções
fóra do Estado de Maine, e nesses mesmos paizes estrangeiros,
Estados, territorios c juneãícções, quando e onde pelas respe
ctivas leis fôr isso permittido.

3. li ímportancía do capital social é de S3.500.000.°0
(tres milhões e quinhentos mil dollars),

4. A ímportancía das entradas já efíectuadas para o capital
social é nulla.

5. O valor das acções, ao par, é de $ 100.'"0 (cem dollars)
cada uma.
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6. Os nomes e as resídencías dos proprietarios das acções
subscr'iptas são os seguintes:

Nomes Hesidcucías
Numeres de

acções

Jas. J. Heman , Portland, Maíne.......•........
,I. L. Brophy, Portland, Maine ...•...•..•. 0.0.0.0

'V. F. crummost. Portland, Maine ....•.•..•..••
Rodney D. Chipp, Naw-York City .
Capital social não subscripto e não emíttído.•...•

2
2
3

19.993
15.000

35.000

7. A referida sociedade acha-se situada. em Portugal, no
condado de Cumberland.

8. O numero de seus dírectores é de tres, e 05 seus nomes
são: Jas, J. Hernan, J. L. Brophye W. F. Grummett.

9. O nome do escrivão é Millard W. Baldwin e a sua
residencia é em Portland, Mríue.

10. O ubaixo asaígnado Jas, J. Hernané o presidente, o
abaixo assiguado J. L. Brophy é o tnesoureíro e os abaixo
assíguados Jas. J. Hernan, J L. Brophy e \V. F. Grummett
constituem a maioria da directoria da r-eferida sociedade.

Em testemunho do que firmamos o presente neste dia
14 de novembro do anno de Nosso Senhor Jesus Christo
de 1905.-Jas. J. Hernon, prestdente.c-,r. L. Brophy, tue
soureiro.

Maioria da directoria:
Jas. J. Hernan,
J. L. Brophy,
\V. F. Grummett.

Estado do Maine

CONDADO DE CUMEERLAND

Neste dia 14 de novembro de 1905, pessoalmente compare
ceram .ras. J. Hernan, presidente, J. L. Brophy, tnesoureíro,
e Jas •.J.Hernan, J. L. Bropliy e W. F. Grummett, maioria
da directoría da Bahia Gas and Eteetric Company, e cada. um
separadamente jurou ser verdadeiro o certificado supra por
elles firmado.

Perante mim-James E. Manter, [uíade paz.

Estado do Maine

Repartição do procwnuior geral

Novembro.-16-1905.-.ri. D.
Certifico que examinei o cer-tificado supra e que elle está

devidamente lavrado e aaeígnado e que está. conforme a Oon
stituíçã» e as leis do Estado. - Warren Phlibrooch, ajudante
do procurador geral.
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Registro de documentos

CumberIand. S8. A I h. 45 m. da tarde.-Recebido: novem
bro-16-1905. Registrado no vol, 32, pago 13. Dou fé.-Ray P.
Eaton. regístrador,

E' cópia üel do registro. Dou fé.-Ray P. Eaton, regis·
trador,

Estado do Maine

Secretaria de Estado

Augusta, novembl'o-16-1905: Recebido e archivado hoje.
Registrado no volume 53. pagtna 45. Dou fé,- A. J. Brown,
secretario de Estado, inter-ino.

Estado do Matue

Secretaria: de Estado

Certifico. pela presente, que o documento a este ligado e
cópia fiel tirada. dos registros desta reparüção.

Em testemunho do que mandei appor ao presente o seIlo
do Estado. Passado sob a minha asslgnatura em Augusta,
neste dia 16 de novembro no anno do Nosso Senhor de 10:)5. e
no centésimo ta-lgestmo da Independencia dos Estados Unidos
da .émenca , Estava a assignatura : A. J. Broum, secretario de
Estado, interino; ,

Estava apposto o sello do Estado do Maine.
N. 4.381. ;}$OOO - Recebi. Reconheço verdadeira a firma

retro de 1\.. J. Brown. Consulado Geral do Bt'aztl em Nova
York, aos '27 de novembro de 190;".- G. Leão, více-consul, pelo
consul geral. Estava ccllado, devidamente inutilizado, um
sello consular brazilciro do valor de 5$000. Chancella do con-
sulado referido. .

Reconheço verdadeira a assignatura supra do Sr. G. Leão,
více-consul em Nova Yorlc. Rio de Janeiro, 13 de março de
1906.~ Pelo dírector geral, Alexandrino de Gtiveira,

Estavam colladas e devidamente inutilizadas duas estam
pilhas fedei'aes, valendo collectivamente 550 réis. Chancella
da Secretaria das Relações Exteriores.

Estava esse documento devidamente sellado com tres es
tampilhas ícderass valendo oollectívumeute 2$700, inutilizadas
na Recebedor-ia da Capital Federal.

Nada mais continha o referido documento, que bom e fiel
mente verti do proprio original, ao qual me reporto.

Em fé do que passei a presente, que sellei com o sello do
meu oíficio e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, ô.OS l~~ de
março de 19üfJ . \

Rio de Janeiro, 13 de março de 190G.- Manoel de Mattos
Fonseca.
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Eu, ab~üxo asslguado, traductor publico juramentado da
Praça. do RlO de Janeiro. por nomeação da meritissiraa Junta,
Commerclal da Capital Federal:

Certifico pela presente que me foi apresentado um do
cumento, escrípto no idioma íngtez, afim de o traduzir para o
vernaculo-o que assim cumpri em razão do meu oftl.cio e cuia
traducção é a seguinte: "

TRADUCÇÁO

Regimento interno da (( Bahia Gas and Electz-íc Company »

ART. lo - S:CDE DO NEGOCIO E SELLD

A 8Me dos negocias o o escríptono principal da companhia,
no Estado do Maine, serão na cidade de Portland e o sello será
de fórma circular, com as palavras Bahia Gas and Eiectríc
Company em redor do peripherio e as palavras o numeres In
cor-porated 1905-1~la{ne (Incorporada 19ü5-Mai1l0) ao centro.

ART. 20 - FUXCCIONAR1OS

Os funccionarios da companhia serão: um presidente, um
vice-presidente, um thesoureíi-o, um secretario, um escrivão,
um conselho de tres directores e os empregados subalternos
que a directoria ou commíssãc executiva opportunamente desí
gnar. Os acctontstas em assembléa geral elegerão dentre elles,
per escruünlo, a directoria., Elegerão igualmente o escrivão.
Os directores, na primeira assembléa subsequente á que os
elegeu. escolherão dentre elles um presidente e um vice
presidente. bem assim como um thesoureiro e um secretario.

O escrivão e o secretario prestarão, respectivamente, o de
vido juramento de fielmente desempenharem -as suas funcções.
Os cargos de vice-presidente e thesoureiro ou de thesoureiro e
secretario podem ser exercidos pela mesma pessoa. Todos os
referidos íunccíonartos exercerão seus cargos por espaço de um
anno e subsequentemente até serem. eleitos e qualificados os
seus successoros, sujeitos, entretanto, a serem exonerados em
qualquer tempo por voto de uma maioria de dírectores ou.
maioria da comnríseão executiva (ficam exceptuados os funccío
narios eleitos na assernbléa dos signataríoe dos termos de eOQ
tracto e na primeira assembléa da directcria, que exercerão os
seus cargos somente até a primeira, cssembléa annual e subse
quentemente até serem eleitos e qualificados (;3 seus suecos
sores.

ART. 3° - RETIRADA DE Ii'UNGCIONA:8.IOS

Qualquer director, membro da commissão executiva ou
funcoíonarío, -póde resignar o seu cargo, mandando aviso es
cripto á directoria, ao presidente ou ao secretavío, e ao ser
acceíta a sua demissão pela directona ou pelo funccíonarto a
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quem for dado esse aviso. ficará vago o Iogar . Os díreetores
que ficarem em exerctcío ou os membros da eommiseão ex
ecutiva poderão deliberar não obstante qualquer vaga na di
rectoria ou na commíssão ; e todos os actos praticados pela di
rectoría ou pela commissão executiva ou por qualquer dírector
ou membro da comnnssão serão validos, apezar de exisur'
qualquer vicio na eleição ou qualificação desse dírsctor- ou
desse membro da cornmíssão executiva.

ART. 4(1 - "VAGAS

Pó Je vagar qualquer desses cargos e devera ser preen
chido pela dir'ectorfa ou pela commtssãc executiva, e (1

pessoa escolhida para preencher essa vaga deverá ter exerci cio
durante o resto do prazo do mandato do rnnccíonarjo a que
veio substituir.

Caso um iunoctouar-lo qualquer da companhia se ausente
temporariamente ou fique impossibilitado de exercer o cargo,
a directoria ou a. commissão executiva podei-a nomear uma
pessoa para exercer o cargo em seu lagar emquanto estiver
ausente .ou impedido e poderá conferir a essa pessoa todos os
poderes que assistem a esse íuncctoncrlo ou a parte deües, que
entenderem.

ART. 5° - ATl'RmurçÕE:~ DOS DIRECTORES

OS bens, negocias e transacçõos da companhia serão
geridos pela dlrectorta, que poderá exercer todos os po
deres da companhia que a lei. não exigir que sejam exercidos
por outra. fórrna ,

Sem re::itringir por íntorencía, retoreneía ou por qualquer
outro modo a generalidade do que fica dito acima, a directoria
terá poderes para, a seu criterio exclusivo, comprar quaesquer
bens ou direitos e celebrar os contraetos que achar de vau
tagem para a companhia l e fixar o preço que a companhia na
de pagar por esses bens e direitos ou contractos e terá Igual
mente poderes, sem carecer de assentimento ou voto dos aceto
Distas, para vender, transferir e dispor, por qualquer outra
forma, de todos ou de parte dos bens da companhia; emittir
obrigações, deõentures ou outros títulos da companhia e cau
oional-os ou vendei-os pelas quantias e preços que a seu exclu
sivo críterío acuarem conveniente, e hypothecar, empenhar,
caucionar on gravar, por outro modo qualquer, os bens moveis
e ímmoveís da companhia para garantir o pagamento de qual
quer dessas obrigações, debentnores ou outros titnlos ou dividas
da companhia.

ART. 6° - COMMISSÃO RI.ECUTIVA

A directoria da companhia conforme resolução appi-o
veda por maioria da mesma directct'Ia, pôde designar tres
ou mais dírcctores para constitui-em uma eommíssão ex-
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ecutlva -' commíssão esta. que, á. excepção das limitações
feitas por essa resolução ou por outras opportunarnente expe
didas pela dírector!a. terá. o poderá exercer todos 08 poderes
conferidos por este regulamento interno ou por lei é dírectoría
na gestão dos negocias e trnnsacçêea da companhia, inclusive o
da autorizar a. fixação do se110 da companhia em todos os
papeis que disso carecerem.

A commíssão executiva escolhera um de seus membros
para presidente.

ART. 7°-DELEGAÇÃO DE PODERES DE rHRECTORES

A directoria pôde, opportunamente, delegar qualquer dos
seus poderes a commíeeõea, sujeitas a quaesquer regulamentos
impostos pela dírectcría. j

AR'!'. 8° - «QUORUM» DE DIRECTORES E DA COMMISSÃO EXECtiTIYA

A maioria absoluta de directores e a maioria da commíssão
executiva. constituirão, em qualquer caso, quot'[rm para tratar
de nogoeíos.

AP',T. 90 - ACTAS

A directoria fará. lavrar actas de suas deliberações e das
da comrmssãc executiva e dos accíonístas e, nas assembíoas
annuaes e em qualquer outra occasíão que os accíonístas
exigirem, apresentara uma exposição do activo e passivo da
soctedade e da sítuação de seus negocias.

AR'l'. 10 - ATTRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE

O presidente será. o pr-incipal funcclonarlo executivo da
companhia; presidira a todas as reuniões da. dírecsona G dos
ucc'onístaa e desempenhará todas <3S tuncções impostas por lei
ao presidente de uma companhía.

;·\.RT. 11 - ATTRIBUIÇÕES DO VICE-PRESIDENTE

O více-prestdeute terá todos os poderes edesempenharã.
todas O1.S attribuições do presidente, na ausencia deste Ou quando
estiver elle impossibilitado de agir; e tera, além disso, os
poderes e desempenhará as íuncções que, oppcrtunamcnte, lhe
forem contcridas ou impostas pela dírectoría ou pela commíssão
executiva.

Estando ausentes o presidente co vice-presidente de qual
q1181' reunião da directoria ou de accíonístas, poderá ser esco
Ihtcc um presidente pela assembléa para dirigir os trabalhos.

AR'r. 12 - ATTRn3UIÇÕES DO ESCRIVÃO

O escrivão terá um escriptorío no Estado do Maíne c
prestará. juramento para o fiel cumprimento de suas attrt
buições, na conformidade da lei.
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Registrará todos os yotos, ectcs dos accíoutstas da com
panhia e manterá um archivo de todos os instrumentos e papeis
que ca.l'ecel'~m de registro em seu escriptorio e desempenhará
outras. Juncções que lhe possam sec impostas pelo presidente ou
pela direetoria ou pela cornmissão executiva .

. Achando-se ausente o: escrivão de qualquer assembléa de
accíonlstas, poderá ser nomeado um escrivão ternporarío pela
assemblea.

ART. 13 - ATTRIBUIÇÕES DO SECRETARIO

O secretario será, ex-officio, o escrivão da directoria e da.
comrnissão executiva. e como tal fará as actas de todas as re
uniões da directoria e de todas as commtssõcs e dará e mandará
todos os avisos aos aecíontstas, aos directores e ás commísaõea
da sociedade.

Prestará juramento de cumprir fielmente as suas attri
buícões.

Terá sob sua, guarda o sello da companhia; será, con
junotamonte com o esor-lvão, o guarda de todos os registros
e archivos du companhia e desempenbarã todas as outras rene
ções incidentes 'ao seu cargo e que possam ser attríbuídas ao
mesmo pela dírectona ou pela commísaão esecouva. Na
auseneia do secretario de qualquer reunião da dtrectoria ou da
cornmíssão executiva. poderá ser nomeado um secretario tem
pararia pela assembléa,

ART. 14 - AT'I'RIBUIÇÕES DO THESOUREIRO

O thesoureiro, sujeito á dlreeção do presidente e do'vice
presidente, terá a seu carg-o toda a parte financeira da com
panhia e será o guarda dos dinheiros e titulas da mesma, á
excepcão da sua fiança, que será guardada pelo presidente,
Escrrpturarã ou mandara escrípturar as contas _da companhia
em livros conveníeutea e em 08 quaea cada transacção será
cuidadosamente lançada e desempenhará todas as outras func
ções propriamente attínentes ao seu cargo ou que lhepossam
ser affect is pela du'eetor-ia ou pela commíssão executiva.
Prestará flança para o fiel cumprimento de seus deveres na
fôrma, da quantia, e com as garantias que a direosoria ou a.
ccmmtssão executiva determinar.

ART. 15 - ASSEMBLÉA ANNUAL DE ACCIONISTAS

A assembléa aunual de accionístas para escolher os funccio
naríos e tratar de quaesquer outros negocies que forem devida
mente apresentados. á assembléa, realizar-se-ha na hora
marcada no a viso da assembléa, na segunda segunda-feira' de
novembro de cada anno, no escriptorio principal da companhia
em 11a1ll8, á excepção da do acne de 1905, que terá' lugar a
17 de novembro. Caso a assembléa annuat não seja devida
mente convocada e realizada, a directoria coa vocara uma

Executivo - 1906 '21
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assembléa especial em lagar e para. os fins dessa assembléa
annual ; '8 todas as deliberações dessa. assembléa especial terão
o mesmo valor- e erâcecía que si tomadas fossem em assembléa
annual,

ART. 16 - ASSEMBLf:A ESPECIAL DE ACCIONISTAS

As assembléas espeoiaes de aecíonístas serão convocadas
pelo secretario sempre que a directorla ou o presidente o orde
narem ou mediante requisição escrípta de accíonístas repre
sentando no mínimo um quinto do capital-acções emittido e a
receber.

ART. 17- QUORUM DE ACCIONISTAS

Em cada assembléa de accionistas deverão estar repre
sentados, pessoalmente ou por procuração, accíonlataa pos
suíndo no minimo 51 % da quantia total de aeeões do capital
acções então emittidas e a receber para constituir quorum;
quando representarem quantia menor a assemoléa poderá ser
adiada.

ART. 18 - AVISOS DE ASSEMBLÉAS DE ACCIONISTAS

OS avisos de todas as assembléas de eccíonístas serão dados
pelo secretario, mandando pelo Correio ou entregando a cada
accíontsta sete (7) dias, no mínimo, antes do fixado para.
a. assembléa, um aviso declarando a hora e o logar marcados
para. a assembléa e a natureza geral dos assumptos de que se
vae tratar.

O aviso expedido por essa fórma deve ser mandado a cada
accíonísta para o ultimo endereço que esse deu ao secretario
o' cada aecíonísta será considerado para todos os effeítos como
havendo recebido aviso de uma assembléa em devido tempo
si estiver presente ou representado por procuração nessa
assembléa ou si devolver por escripto o aviso antes ou depois
da assembléa.

ART. 19 - ASSEl\lBLBAS DE DIRECTORES

As assembléas ordinarias da directoria terão lagar nas
oeeastões e nos Iogares que ella determinar e não será neces
sarío dar aviso dessas reuniões. As reuniões especiaes da
directoria serão convocadas pelo secretario, sempre que o
presidente, o více-presídente ou a maioria dos directores o
.exigirem, e dar-se-há aviso razoavel dessas reuniões especíaes ;
porém ° aeto de uma maioria de directores em uma reunião
qualquer será valido ainda que haja vicio de convocação dessa.
reunião.

ART. 20 - REUNIÕES DA COMMISSÃo EXECUTIVA

As reuniões ordinarias da commíssão executiva realizar
se-hão nas épocas e nos logares que a commíssão determinare
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não será necessarío expedir aviso,dessas reuniões. As reuníõea
especiaes da commissão executiva serão convocadas pelo secre
tario, sempre que o presidente da oommíssão executiva. ou li
maioria de seus membros assim o exigir, e far-se-ha. aviso
razoavel dessas reuniões; porém o acto de uma. maioria da.
commíssão executiva em qualquer reunião será válido ainda
quando haja vicio no aviso dessa reunião .

.....&T. 21 - VOTAÇÃO

Em todas as assembléaa de accionístas cada accionísta
registrado terá direito a um voto por aeção registrada em seu
nome.

No caso de morte de um accíonísta. os votos podem ser
dados por seus representantes pessoaes. Si um acciooista for
menor, affsctado das faculdades mentaes ou idiota. ás votos
podem ser dados por seus curadores. Qualq'ner pessoa. com
direito a voto em uma assembléa poderá votar por procuração,
passada nunca mais de (30) trinta dias antes da assembléa para
a qual for nomeada ; essa procuração. será archivada com o
escrivão ou com o escrivão temporario; essa procuração não
terá valor depois de realizada essa assembléa.

ART. 22 - CAPITAL-ACÇÕES E SUA TRANSFERENCIA

o capital-aoções da. companhia será dividido em 35.000
(trinta e cinco mil) acçõea do valor de $100, cada uma, ao par.
Cada acctonteta .terá direito a um certificado, especificando o
numero de acções que POSSUÜ" e cada um desses certificados serã
sellad& com o sello -eommnm da companhia e assignado pela
presidente ou vice-presidente e pelo tbesoureíro. Nenhum delles
àsetgnarà formulas em branco e deixal-as-ha para. .serem usadas
por outro, nem assignal-as-ha sem conhecer o direito apparente
da pessoa para quem são emittidas. As acções do capital podem
em qualquer tempo ser cedidas pelos seus possuidores ou repre
sentantes Iegaes med.iante um instrumento eserípto pelo procrio
punho dos mesmos, e é dever da. companhla, por seus runecío
naríos ou agente de transferencias - transferir nos livros da.
companhia as acções que estiverem cedidas por meio deste
instrumento escrlpto entregue â. companhia com o cerãâcado
representando as acções cedidas e emittir um novo certificado
em nome do cesstonano de accordo com essa cessão e não será
neoessarto procuração para autorizar qualquer transferência
dessa natureza.

Caso se perca ou destrua um.certificado qualquer, poderá,
ser feito um novo em seu lagar, uma. vez provada a evidencia.
a perda ou destruição do mesmo e mediante pagamento da
índemnização que a ôtrectcría ou a commíssão executiva exigir.
A companhia não será. obrigada a tomar conhecimento nem a
reconhecer qualquer deposito, onus ou equídade aft'ectando
qualquer das acções do capital ou a reconhecer qualquerpessoa
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como tendo um interesse nella, a não ser a pessoa ou pessoas
cujo nome ou nomes figuram nos livros da, companhia como
possuidor 011 possuidores legues da mesma.

Avisa-se pelo presente, de um modo expresso e para
sempre.. que todas as 'acções do' capital desta companhia são
emíttídea e accettas com a declaração expressa de não haver;
responsabilidade alguma por parte dos incorporadores, organi
zadores e promotores desta companhia ou de qualquer delles
sob o pretexto de ficarem em uma relação ftduciaria qualquer
com eha ou sob o pretexto de haverem elles fixado o preço
a pagar por esta companhia POI' quaesquer bens comprados por
ella ou pela círcurnstancía do não ter esta companhia dtrectoeía
independente e de não haver responsabilidade por parte dos
incorporadores, org-anizadores e promotores desta companhia
ou de qualquer delles oriunda ou de qualquer modo decorrente
da venda o transíerencia de qnaesqner bens desta natureza á
alludída companhia..: E fica geralmente entendido e combinado
que todo o runcctonarío e accionista, presente e futuro, desta
companhia, concordarã e concorda com os termos, condições e
círcumatanclas sob ou mediante 03 quaes bens quaesquer foram
ou poderão ser vendidos e adquiridos por esta companhia, na
forma acima.

ART. 23 - EMENDAS AO REGIMENTO INTERNO

Este regimento interno póde ser emendado, alterado, rejei
tado por votação. devaccíonievas possuindo no minimo 51 %
do capita.l-acções cmítüdo e a receber. em qualquer uescrabléa
annuat ou, em asscmbléa especial devidamente convocada para
'esse fim.

Certifico pela presente que o documento annexo é cõpía
fiel do regimento interno da Bokia Gos and Elcetric Cornpany.

Em testemunho do' que ürrnei a.presente, que eellet com o
se110 da. refer-ida Bahia GM and Eleciric Company, neste dia, ,'24
de novembro de 1905.-Rodney D. Chipp, secretario.

Estava ti seno da Bahia Gas and 'Electríc Company.

Estado de Nova York

JOl'\·DADO DE NOVA YORK

Neste dia, 24 de novembro de 1905, compareceu perante
mim Rodnev D. Chípp, secreta.rio da Bahia Gas and Eíectric
Company, que declarou sob juramento que a cópia appensa
do regimento interno é uma duplicata eaacta do original tal
qual foLins/?:r.ipto no livro de actos da eompanhiav-c- Rodney
D. Ch,pp.

Jurado perante mim neste dia 24 de, novembro de 1905.
Icmes J. MWphy, tabellião publico de King's County.
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Certificado archívado em King's County,

Estado de Nova York
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CONDADO DE NOVA YORK

Eu, Thomas L. Hamilton, escrivão do condado de Nova
York e tambem escrivão da Suprema côrte do referido condado,
sendo esta uma Côrte de registro, certifico pela presente que
James J. Murphy archivou neste cartorío de escrtvão do con
dado de Nova York uma cópia certificada da sua. nomeação e
qualificação como tabell.lão publico do condado de King, com
a sua assignatura autographa e era. por occasião de ser tomada
a declaração annexa, devidamente autorizado a tomal-a e que
conheço bem a lettra do referido tabellião publico, e creio que
a assígnatura do certificado anucxo e genuína.

Em testemunho do que firmei a presente, que sellei com
o seUo do referido condado e Oôrte neste dia 27 de novembro
de 1905.- Thos, L. Hamilton, escrivão.

Estava o referido set!o.
Estavam tres estampilhas federaes, valendo colleetivamente

2$700. devidamente inutilizadas na Recebedoria da Capital,
N. 4378 - Recebi 5$000.
Reconheço verdadeira a firma retro do Thos. L. Hamilton.

Consulado Geral do Brazil em Nova York aos (sobre uma es
tampilha do sello consular brasileiro valendo 5$00.0) 27 de
novembro de 1905.- O vice-eousul, G. Leão. pelo consul geral.
Estava a chancella do referido ConsuladoGeral.

Reconheço verdadeira a assignatura supra do Sr. G: Leão,
vlce-consul do Nova York (sobre duas estampilhas Iederaes,
valendo cotlectívamente 550 réis). Rio de Janeiro, 13 de março
de 1906, - Pelo dírectcr geral. Alexandrino de OU~eira. onan
cella Lia Secretaria das Relações Exteriores tio Brazil.

Nada mais continha ou declarava o referido documento que
bem e fielmente verti do proprio original, ao qual me reporto.

Em fé e testemunho do que passei a presente, que séllo
com o sello do meu officia e asslgno nesta cidade do Rio de
Janeiro aos 13 dias do mez de março de 19ü6.-Manoel de Mattos
Fonseca.

DECRETO N. 5958 - DE 6 DE ABRIr.J DE 1906\

Concede autorização ao Banco Alliança, da, cidade do Porto, Reino de
Portugal, para abrir uma agencia na cidade do Rio de Janeiro.

o Presidente da República dos Estados Unidos do. Brazil,
attendendo ao que lhe requereu o Banco Atlíança, com sede
na cidade do Porto. Reino de Portugal,:

Resolve conceder-lhe autorização para estabelecer uma
agencia nesta Capital, mediante as seguintes clausulas:
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I

o prazo de duração da presente concessão será de '20 annos,

II

o banco sujeitará a administração de sua. agencia ás leis
B regulamentos que regem actualmentc no Brazil ou de futuro
regerem os estabelecimentos da mesma natureza, fundados por
sociedades anonymas, podendo realizar- as operações menciona
das nos seus estatutos, com excepção das referentes á circula
ção de que trata o art. 1G dos mencionados estatutos.

1II

o banco ficará sujoito ás leis e tribunaes brazileiros quanto
~is questões que sobrevierem entre clle e quaesquer interes
sados domiciliados no Braail.

Sujeítar-sc-bec outrosím. á fiscalização do Governo, sendo
pelo banco satisfeitas as despezas com essa. fiscalização.

IV

V

Não serão observadas no Brazil
se fizerem nos estatutos do Ba..nco,
provadas pelo Governo.

quaesqucr alterações que
emquanto não forem ap-

o Governo reserva-se o direito de cassar a presente auto
rização, em qualquer tempo, no caso de verificar que a agencia
infr"inge as leis braztleiras, executando actos por cllas prohí
bídos.

VI
A agencia terá um ou mais administradores, munidos de

todos os poderes de representação.
Rio de Janeiro, 6 de abril de I90a, 18Q da República,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

D]lCRETO N. 5959-DE 6 DE ABRIL DE 1906

Prcroga o prazo da concessão feita a sociedade anonyma
elsanquc Bclgc de Prêts Foncicre» e approva a modificação
feita nos.seus estatutos.

o Presidente da República dos Esi,dos Unidos do Braz il,
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma Banque BeZge
de Prêts Fonciers, estabelecida nesta Capital, com séde em An
tuerpía, resolve prorogar até SOda junho tíe 1934 o prazo da
concessão feita á mesma sociedade anonyma. pelos decretos
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os. 3776, de 25 de setembro de 1900 e 4631, de 28 de outubro
de 1902, e approvar a seguinte modificação feita nos seus esta
tutos, que a.este acompanham:

«Art. 4.° Substitua-se pelo seguinte:
Art. 4.° A duração da. sociedade Banque Belge de Prét:;

Foncier's é prorogada por 30 annos a pa.rtir do dia I de julho
de 1904.•

Rio de Janeiro, 6 de abril de 1906, 18°da Republfca ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

Estatutos a que se refere odecreto n, m~, de 25 de se
tembro de 1900

CAPITULO I

NOME, SÉDE, DURAÇÃO E OBJECTO DA SOCIEDADE

Art. 1. c Fica constituída uma sociedade anonyma com a
denominação de Banque Belge de Prêts Ponciers.

A séde do banco fica sendo em Antuerpia.
Art. 2.° O banco tem por fim conceder emprestimos a alrrlr

creditas sobre hypothecas.
Para reembolso das suas dividas activas poderá adquirir

todos ós valores moveis e immoveis e conserval-os até quando
o conselho de administração julgar opportuno realizai-os.

Poderá pagar com subrogação as dividas actívas ínscriptas
antes da sua; poderá. adquirir immoveis com a clausula de
retrovendendo.

Poderá. tomar dinheiro emprestado e conceder hypothecas
ou outras garantias moveis e lmmoveís.

Art. 3.° O banco poderá fundar ou estabelecer filiaes e
agencias em paíz estrangeiro.

Fica desde já creada no Brazil, Da Capital Federal, Rio de
Janeiro. uma filial que terá o mesmo nome de Banque Beige de
Prêts Fonciers, e cuja duração, salvo modificação dos estatutos,
será igual á casa. matriz do banco.

Esta filial será regida pelas seguintes disposições:
A - O capital da filial será de cinco milhões de francos

(frs. 5.000.000), que poderá ser augmentado. Dons terços
desse capital terão collocação (serão empregados a render juros)
no Brazil e isso no prazo de dous annos, contados da data da aUM
torização ofticial do Governo brazileiro para o funoclonatnento
da filial. .

B - Todas as operações da filial no Brazit acarretarão a
responsabilidade do banco matriz, como si fossem ellas reaüza
das na sua séde de Antuerpía.
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A círcumscrípção territorial no Brazil comprehenderâ a.
uapítal Federal, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de
S. Paulo, o Estado de Minas Geraes e o Estado do Rio Grande
do Sul.

e - A filial será sujeita ás disposições legaes que regem as
sociedades anonymas no Brazil DO tocante as relações, aos
direitos e obrigações entre o banco e os seus credores, accío
nístas, quaesquer interessados domiciliados no Brazil, ainda.
dado o caso de se acharem ausentes.

D- A filial será administrada por um ou mais directores,
assistidos de um conselho consultivo composto de tres a sete
membros. Tanto os dtrectoree como os membros do conselho
consultivo no Brazil serão nomeados pelo conselho de adminís
tração do banco matriz e poderão ser demittidos pelo mesmo
conselho. Terão todos ospoderes geraes e especiaes necessários
para o desempenho da sua missão.

O seu respecti vo ordenado, assim como a porcentagem even
tual a que terão direito sobre os lucros, serão fixados por de
cisão do conselho de administração do banco.

E - A directoria da filial solicitará do Governo brazileiro
autorização para o íunccíonamentovda sociedade e fará ou
passarã a mesma todos os actoa que, na conformidade das leis
braalleíras, são neeessarios ou de rigorpara a referida filial
poder funccionar devidamente.

F - A tilial do Brazil poderá eífectuar todos os actos con
sentaneos com os fins do banco, com particularidade e especial
mente poderá:

r 0;) conceder emprestímos hypothecarios sobre proprieda
des ruraes, ou tambem urbanas, a curto ou longo prazo,
com autorizações ou sem eUas;

b) poderá também nos limites do art. 20} dos presentes
estatu tos adquirir propriedades immoveís, dlvldil-as, demar
cal-as, colonízal-as e cultlval-ns ;

c) celebrar contractos com o Governo Federal e com os
governos de cada Estado do Brazil relativamente a tudo quanto
diz respeito ao seu fim e objecto.

G- Os empr'eatimos serão apenas permittidos sobre a
primeira hypotheca constituida, cedida ou subrogada, na con
formidade das leis brazileiras, e não poderão exceder a metade
do valor dos ímmoveís ruraes, e os tres quartos a dos ímmoveís
urbanos.

Serão estipulados em libras esterlinas e poderão ser en
tregues em moeda corrente ao cambio do dia.

H - O reembolso dos emprestimos hypothecarios em épocas
marcadas, ou por annuidades successivas, assim como o paga
mento dos juros das amortizações e das ccmmissões serão pagos
em libras esterlinas, assistindo aos devedores a faculdade de
pagarem em moeda corrente brazileira uma ímportancía su:ffi
ciente para adquirir na praça da Capital Federal, Rio de
Janeiro, no mesmo dia do pagamento.. letrasbanca.rias em
libras esterlinas pelo equivalente da quantia. devida.
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J - Os emprostlmos reembolsaveís por annuidades serão
calculados de maneira que a amortização total seja. effectuada
dentro do prazo de 30 annos, ou do estipulado para. a duraçãc
do banco.

A annuidado comprehenderá:
a) os juros estipulados, que não excederão de oito por cento

( 8 <)/ <J) ao anno ;
b) a amortização calculada sobre os juros e a duração do

empréstimo ;
c) a commtesão do banco, que será de dons por cento (2 °/0)

ao anno sobre o saldo a favor.
Os devedores poderão 8. qualquer tempo reembolsar ante..

cipadamente, quer em parte, quer totalmente, na moeda esti
pulada na escrtptura. Sendo o reembolso parcial, far-se-ha uma
reduoeão proporcional sobre as anunldades restantes a pa
garem-se.

A sociedade tem direito a uma indemnlzação de tres por cento
(3 °/<J) sobre toda a quantia reembolsada por antecipação.

K~ A tabella para o calculo da amortização será organizada
pela dtrectoria da. filial e submertida com os estatutos á appro
vação do Governo brasíteíro.

L - Nos emprestímcs hypothecarios serão impostas as se
guintes condições:

a) ficando o devedor atrasado na realização de' um dos pa
gamentos. a divida inteira torna-se vencida, augmentada com
a índemnlzaçâo. de tece por cento (3 %) prevista acima;

b) .deixando o devedor de avisar á sociedade a alienação
total Ou parcial por elte feita do ímmovel hypothecado, a di
vida torna-se vencida e a sociedade tem direito a uma pena
comminada no contracto de emprestímo :

c) o devedor incorrerá igualmente no pagamento de uma
pena, si não fizer constar á sociedade as deteriorações que tiver
sorfrldo.o immovel, assim como todas as cn-cumetancías que
concorram para diminuir-lhe o valor, as contestações que po
nham em duvida o seu direito de propriedade e os factos que o
estorvarem na sua posse;

d) a divida e a pena serio,exigiveis no caso em que o de
vedor, por occastão do eontracto , tiver occultado á sociedade
factos dolle conhecidos, que concorram para diminuir o valor
dos tmmoveís a.extinguir ou tornar duvidoso o direito do deve
dor sobre os ímmoveís.hypothecados ;

e) o írnmovel hypotbecado, sendo susceptivel de incendiar-se,
deverá ser seguro contra fogo, á custa do devedor, em compa
nhia de seguro appcovada pela sociedade ;n serão estipuladas clausulas especiaes destinadas a ga
rantir o emprego effectívo dos cauitaes emprestados no inter
esse da propriedade hypothecada, para preservàl-a do abandono
e da. negligencia por parte do propríetano, o devedorhy
pothecarío, assim como para concorrer para a valorização o
augmento de valor da propriedade.
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M - Antes de ser consentido que se realize qualquer em
préstimo, a propriedade deverá."SeI' previamente avaliada por
um ou dous peritos nomeados pelo banco.

N - Os inventarias e balanços da filial serão publicados aos
3D de novembro de cada anno, no Brazil.

O - O caso de dissolução voluntaria, a fôrma e as condições
da liquidação da filial são regulados pelos estatutos da socie
dade.

P - A insolvencia e a liquidação forçada da filial são re
guIadas pela lei brazileira, decreto n, 370, de 2 de maio de 1890.

Art. 4. o A duração da sociedade é de trinta annos, a con
tar-se do dia 7 de agosto de 1899.

CAPITULO II

CAPITAL SOCIAL

Art. 5. o O capital social é fixado em doze milhões de
francos ( írs, 12.000.000) representados por:

Quatorze mil aoções ordinarias de capital, cada uma de
quinhentos francos;

Cincomil acções privilegiadas, cada uma de mil francos.
Ocapital social poderá ser augmentado por decisão do con

selho geral e elevado até attingir a importancia total de vinte
e cinco milhões de francos (frs. 25.000.000) com a ereação
para, isso de acções ordiuarias ou também de acções prívile
giadas, umas e outras do mesmo typo e da mesma iroportancia
das actualmente existentes.

Y Esse augmento de capital poderá ser decidido em qualquer
época pelo conselho geral, quer para treze milhões de francos
( frs. 13.000.000). quer para outras quantias quaesquer infe
riores. por uma decisão, ou por varias decisões successívas.

O conselho de administração estipulará a taxa de emissão
das novas acções,taxa essa que jámais poderá ser abaixo
do par.

Todo o augmento de capital que exceder os limites indi
cados acima, assim como do mesmo modo toda diminuição de
capital social, deverão ser votados pela assembléa geral, na
conformidade do art. 45 mais adiante.

No caso de augmento de capital pela creaçãe de novas
acções ordinarias de capital, os proprietarios de acções ordina
rias de capital terão a preferencia para subscrever as acções
novas proporcionalmente á importancia nominal das acções
de que são propríetaríoe,

CAPITULO III

ACÇÕES, ACCIOl'iISTASJ PRESTAÇÕES

Art. 6.° Além das 14.000 acções ordinarias de capital e
das 5.000 acções privilegiadas, são omíttídas 28.000 partes de
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dividendo ao portador, sem determinação de valor, 14.000 das
quaes serão reservadas para os subacrlptorea das 14.000 ac~õ~s
ordinarias de capital primitivo, á razão de uma parte da, díví
dendo por ( uma) acção ordinária de capital.

A assembléa geral especial, que se reunirá sem outra con
vocação ímmediatamente depois da constituição da presente
sociedade, resolverá sobre o emprego das restantes 14.000
partes de dividendos.

O numero das partes de dividendo jãmats poderá ser
augmentado,

Os direitos e vantagens Jnberentes ·ás acções ordlnarias da.
capital, ás acções privilegiadas e ás partes de dividendo se
acham determinados pelos arts. 36, 40, 49 e 51, adeante con
signados.

Art. 7. Q As 14.000 acções ordinarias de capital são sub
scriptas do modo seguinte:

1. Sr. Frédêric Jacobs, prenominado, com mil duzen-
tas e sessenta acções........................... 1.260

2. A firma Vende Put Heirman. com mil novecentas e
vinte e duas acçôes G....... 1.9,~2

3. Sr. Conde Emile La Grelle, com cento e viu te
.cçõos........................................ 120

4. Sr. Ernest Suys, com vínteacções. ••.•••.....••.. 20
5. Sr. Pau-ice Suys, com duzentas e vinte acçóes.... 220
6. A firma Osterrieth &Comp., com seiscentas e ses-

senta acções ...•..•.•• ,............... ..•...•. 660
't , A yiuva Sra. Ernest Osterríeth, nascida Mario

Léonie Mols, coro cento e vinte acções.......... 120
8. A firma Baelde Freres, com seiscentas e vinte e

quatro ac,ções................................. 624
9. Sr. Ottebohm, com trezentas e quatro acçõo3..... 304

10. Sr. Hugo Michelis, com duzentas e quarenta acções ;240
li. Sr. Albert Kraghnger com cem acções........... 100
12. La Coíoníale Industrielle, sociedade anonyma, es-

tabelecida em Bruxellas, com duzentas acções.. 200
13. A sociedade, anonyma, estabelecida em Antuérpia

com o nome de Compagnie A.n1)el·soise d'Ent1'e
-prísee Coloniaíes & Indust-lielles, com duas mil
acções........................... .•.•.•....... 2.000

14. Sr. H. Albert de Bary, com duzentas e cincoenta
acções........................................ 250

15. A firma H. Alber] Bary & Onmp•• com quatro-
centas e noventa aeções, ..............•...... 490

16. A firma Thys & vender Liüden, com seiscentas
acções......................... 600

17. Sr. Ríchard Rhodtus, com cento e cíncoenta acções 150
18. SI'. Walther Rhodins, com cíncoenta acções...... 150
19. A firma w. Mallinckradt & Comp.• com cento e

vinte acções......•..........•.•.. , ...•..... " 120
20. A firma Til. Bracht & comp., com duzentas acções 200
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21. A sociedade anonyrna Brasilian-ische Banh rUí"

D'eutschland, com quinhentas acções............ 500
22. Sr. Luis Cootcrmaus. com duzentas acções........ 200
23. se, Augusto de Keuster , com quarenta acções •. ~. 40
24. Sr. Paul Kareher, com quarenta acções.... .....•. 40
~85. Sr. Jean François Pourveur, com otncoenta aeçõea 50
26. A firma Alfred Chuchard & Comp., com duo

zentas acções..•.. ,........................... 200
27. Sr. Joh, Dan . Puhr-man, com cento e vinte acções 120
28. Sr. Henri Pester, com cincoenta acções........... 50·
29. Sr. Jullue Fester, com cincoenta acções........ 50
30. SI'. Arthur Palman, com vinte acçôes.... 20
31. A firma Haupt, Biehn & Comp., com duzentas

acções ..• , • . • . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . • • • . . . . • • :200
32. Sr. Emile Nlelsen, com 50 acções .•.•......••..•. e 50
33. Sr. Bermann K'vlkuhl, com cincoenta acções...... 50
34. Sr. Alfred Haventrh, com duzentas acções....... 200
35: Sr. Alfred Havenlth, com quatrocentas acções.... 400
:36. Sr. Max Sehnitzlor. com cem acções.............. 100
37. Sr. Alphouse Lambrechía, com cento e cincoenta

acções •...••.•..•.•.... ' ...•...... o' • • • • • • • • • • 150
38. Sr. Wílbelm, Barão de Mírbach, com cincoenta

acções ............••.•...........•• , . . ... • ..•. . . 50
39. A firma G. Lysen & Comp., com cento c vinte

acções..•...•.•...•..... , ......•...'. .. . . • . • . • . 120
40. Sr. Maurice Gevers, com sessenta acções.......... 60
41. Sr. Híldebraud Petr-l, com sess -nta acções .•.... :. 60
42. Sr. Aber t.Thys, com noventa acções.............. 90
43. f Sr. Lêon de Therwagne, com cento e vinte acções 120
44. Sr. Emile Cahen, com cento e vinte acções........ 120
45. Sr. Josse vandeu Broeek, com dozeaecõe;........ 12
46. Sr. Edouardo Oboussier, com doze acções......... 12
47. Sr. Luiz Verlent. com quarenta acções'........... 40
48. A firma Fuchs de Decker & comp., com qua-

renta, e oito aecões............................. 4S
49. Sr. Gabriel Hen-man, com doze acções........... 12
50. Sr. Jcs, Van Put Filho, com doze acçães.......... 12
51. SI'. Ouste.ve Heirrnan, com trinta e seis acções.... 36
52. Sr. Léon Nauwelaerts, com cíncoente acçães..... 50
53. Sr. Hugo Hüra, com- sessenta acções·............. 60
54. Sr. Carl W. Hutz, com sessenta acções.......... 60
55. A firma Vanrler Becke.és Marsily. com.cem acções 100
56. 81'. Edwar'd Haveulth, com duzentas a(~ções....... 200
57. SI'. Louís Lysen, com trezentas acções.• "', ~. 300
58. Sr. Georges Vander Heyden, com quarenta e oito

acções........................................ 48
59. Sr. Emile Grlsar-, com cem acções................ 100
60. A firma. C. Shimid & Comp.• com cento e vinte

acções.......... ..........•................•.... 120

Total, quatorze mil acções...... 14.000
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Cada subscríptor eífectuou no momento da subscripoão, em
presença dos tabellíães, uma primeira prestação em espécie
( dinheiro), cineoenta francos por cada uma das acções'por elIe
subser-íptas, sejam ao todo setecentos mil francos { 700.000 frs. )
que entraram para a caixa dasociedade.

O excedente das prestações será chamado por decisão do
conselho de administração.

As cinco rnil acções privilegíarlas estão subscriptas do se
guinte modo:

1.0 O Banco de Antuér-pia, por conta do grupo que
representa, com tres mil novecentos e ctncoenta
e duas, acções.................................. 3.952

2." A firma Vanden Put Heirmau, com seiscentas e
quarenta acções ..............•.•.••.•....•..'.. 640

3." Sr. Prédértc Jacobs, pae, com quatrocentas e oito
acções........................... ......•.•.... 408

Total cinco mil acções................... 5.000

Cada subscriptor e:lIectuou no momento d<t subscrípção, ,em
'presença dos tabelliães, urna primeira prestação de cem francos
por cada uma das acções por el.le subscríptas, .om dinheiro,
sejam ao todo quinhentos mil francos, que entraram para a
caixa da sociedade.

O excedeute das prestações será chamado por decisão do
conselho de administração.

Art. 8. "Deixando algum uccíonteta.de etrectuar as prestações
ulteriores nas épocas fixadas, ficará devendo de pleno direito,
sem ser míster intimação, vir fazer o pagamento, juros de
seis por cento (6%) ao auno, correndo da data :fixactapara~:o

pagamento, sobre a ímportancía de cada prestação chamada e
não effectuada; e sem prejuízo de todos os outros dircitose de
todas as outras medidas, o conselho de admín.stração terá o
direito e a faculdade de mandar vender publicamente na-praça
de Antuerpia, por um corretor de cambio .as ueçõespertencentes
ao accíonlsta incurso na falta, sem usar de mais formalidades,
a não ser a citação para pagamento, que ficarão sem effeito oito
dias depois de sua data.

O preço proveniente dessa venda pertencera á sociedade
até inteirar e perfazer a ímpcrfancía devida á mesma, ·equi
valente ás prestações chamadas, ·aos juros e ás despezas occa
stonedas.

Havendo excedente será esse entregue ao accíonísta em
falta, si não for clle por outro titulo 'devedor da sociedade, caso
em que esta se pagará até perfazer a quantia que lhe é
devida.

Art. 9." As acções de capital são nominativas aM a sua
integralização.

Depois da sua integralização poderão ser convertidas em
acções ao portador•
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Os accíonístas poderão, mediante aceordo do conselho de
administração. integralizar antecipadamente as suas aeçôes ;
as prestações antecipadas constituem uma div-ida social, ven
cando juros a. razão de cinco por cento (5 %) ao anno, paga
veis a 30 de junho de cada anno.

Art. 10. Qualquer cessão de acção não integralizada só
podorà ser feita a pessoas que para isso tenham acquiescencía
do conselho de administração, sem estar este adatrícto a dar 08
motivos de qualquer recusa eventual.

Os títulos, cujas "prestações'chamadas ainda não tiverem
sido realizadas, só poderão ser transferidos sob condição de que
os cesstonarlos efi'ectuem as prestações no acto de 'transfe
reucía.

AI'L 11. Aos .a.ccionistas, serão entregues cautelas, das
qnaes constará a mscrípção das acções nominativas; essas
cautelas serão assignadas por dous administradores.
. Uma das assígnaturas póde ser apposta por meio de ca

rírnbo (chaucella),
Art. 12. Todas as acções ao portador terão um numero de

ordem e serão revestidas da asslgnatura de dous administra
dores, podendo ser apposta uma destas asslgnaturae por meio
de chaneella,

Art. 13. A cessão da aoção nominativa opera-se por uma
declaração de transíerencíe .inaerlpta no registro dos acclonistas,
datada e assígnada pelo cedente ç pelo cessíonarío ou por dous
procuradores.

Pertencendo uma accão a diversos propríetaríos, assiste; â
sociedade o direito de suspenuer o exercício dos direitos á
mesma. afferentes, até que seja uma uníca pessoa designada
como sendo a seu respeito a propriedade da aeção.

Art. 14. A cessão da acção ao portador opera-se pela mera
entrega do titulo.

Art. 15. Os herdeiros ou credores de um accíontsta não
poderão, seja qua.l for o pretexto, provocar a apposição de sellos

DOS bens ou valores da sociedade, nem requerer a sua liqui
dação ou licitação, nem por forme alguma se .ímmíscuír na
administração.

Devem, para o exercício dos seus direitos, reportar-se
aos inventarias da sociedade e ás deliberações da assembléa
geral.

Art. 16. Osaccioníssas são apenas responsáveis pela impor
tancía das suas acções.

CAPITULO IV

AD}IJ~H3TRA~:ÃO, FISCALIZAÇÃO, DlRECÇÃO

Art. 17. A sociedade serã administrada por um conselho
composto de cinco a onze membros, nomeado pela assembléa
geral dos accíontstas. pelo prazo de seis annos,dos quaes ao
menos um delles resídirá em paíz estrangeiro.
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A fiscalização da sociedade será exercida por dons até
quatro cornmissaríos igualmente nomeados pela assernbléa
geral dos accíonístas, por um prazo de seis annos.

Art. 18. A ordem da sahída dos admínístradores e dos
commíssartos flacaes será determinada por sorteio, a partir da
asseznbléa geral de 31 de outubro de 1900.

Sendo o numero dos administradores igual a seis, cada
anno sahirã um delles.

Sendo o numero dos administradores superior a seis, dons
delles sabirão no primeiro anno ou nos dons primeiros annos,
ou mais de espaço dentro de cada per-íodo de seis annos e um
cada anno seguinte, de maneira que todo o conselho se renove
80 cabo de seis annos,

Conforme fôr o numero dos físcaes de deus, tres ou quatro,
sehírã um delles cada anno durante os dous, tres, quatro, pri
meiros annos de cada periodo de seis anuos.

Os administradores e flscaes poderão ser reeleitos.
Art. 19. Em derogação do art. 18 supra, são pela primeira

vez nomeados üscaes da sociedade os senhores:
Léon Nauwelaerts, supra mencionado;
Ernest suys, supra mencionado ;
Albert Krechlínger, supra mencionado;
Hugo Mlohelia, supra mencionado.
A nomeação da. primeira. junta de admmistradores se effe

etuarâ em uma assernbléa geral especial que se reunirá, sem
outra convocação, immediatamente após a constituição da pre
sente sociedade.

Art. 20. Dando-se vaga de um lagar de administrador, os
demais admínístradores poderão preenehel-o provisoriamente;
far.se·ha a eleição derínitíva na mais proxíma assembléa
geral.

Art. 21. Cada administrador nomeado pela asssmbléa ge
ral deve fazer caução, como privilegio para a garantia de
sua gestão, de cíncoenta acções ordínaríaa de cnpltal e vinte e
cinco aeções privilegiadas da presente sociedade. Essas acções
teem de ser e ficar depositadas nas caixas da sociedade ou nas
caixas dos bancos que para esse fim forem designados pelo con
selho de administração.

Art. 22. O conselho de administração nomeia um dos seus
membros para presidir suas reuniões.

O conselho reune-se por convocação do presidente ou do
administrador por eUe delegado, todas as vezes que o interesse
da sociedade exigir.

Deverá ser convocado desde que dous administradores o
exijam.

As reuniões terão logar na séde da sociedade ou em outro
logar qualquer que o conselho designar.

Art. 23. As decisões do conselho são tomadas pela maioria
dos votos presentes. Nenhuma decisão será válida. si não
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obtiver a, adhesão de quatro membros, pelo menos; dando-se
empate decidira o voto do presidente.

Os administradores, ainda que estejam ausentes, poderão
votar por carta ou por telegramma; si fizerem uso dessa
faculdade serão considerados estar presentes e o presidente do
conselho poderá asslgnar por procuração, em seu nome as
actas de que trata o .aru, 24, infra. '

Art. 24. As deliberações do conselho devem constar das
aetas essignadae pelo presidente e pelos membros que tomaram
parte nas deliberações.

As cópias ou extractos dessas deliberações são validamente
expedidos e esstgnaôos pelo presidente do conselho -de admi
nistração.

Art. 25. O conselho de administração fica investido dos
mais amplos poderes para administrar a sociedade.

Tudo o que Dã.O fôr expressamente eüecto é assembléa,
geral, em virtude dos estatutos ou disposições da lei, é da
cornpetencia do conselho.

Póde emprestar sobre lrypothecas ;
Tornai' dinheiro emprestado e conceder hypothecas, ou

outras garantias moveis ou ímmovets :
Adquirir e alienar- nnmoveís, corno se acha previsto no

art. 2° dos estatutos; emirtir acçõcs em execução da decisão
prevista no art. 5°, supra, fazer compromisso, transigir, re
nunciar a todos os direitos reaes e permttttr o cancel1amento
de todas as ínscnpcões privrlegtadas e hypothecarias, ainda
sem justificar a extmcçâo daa dívhíasvacttvae ou garantias da
sociedade.

As acções que se movem no fôt'o, quer apresentando-se
cõmo autor ou como réo, proseguirão em nome da sociedade
iWS esforços e cuidados c diligencias do presidente do conselho
de administração.

O conselho de administração, em qualquer época, terá o
direito de emu.tlr-, nas condições que lhe parecerem mais
azadas, obrigações hypotnecarías ou de outra espécie, até a
ímportanctu de viu te c cinco milhões de francos, na conformi·
dado do art. 68 «a lei de 18 de maio de 1893.

A enunciação dos actos acima referidos não importa em
limitação dos poderes do conselho de administração, que, pelo
contrario, poderá executar todos 08 actos que se relacionam
com o fim .e operações da sociedade, com excepçãodos que,
pelos presentes estatutos, são reservados á assembléa dos accío
nistas,

Art. 26. O conselho de administração, nomeará o dírector
ou directores das ülíaes, conferindo-lhes plenos poderes para a
gestão da filial que são chamados a gerir.

Nomeara igualmente os membros dos conselhos consultivos.
Discmmnara os seus poderes e formulará os regulament.os re
lativos ao funccíonamento desses conselhos, que assistirão com
os dtrectores na gestão das operações locaes,

Elle regula as condições OQ seus ·ajustes.
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Art. 27. Bastarão as assignaturas de dous membros do
eonselno de a.lmmístração para a celebração de todos os actos
que forem feitos em nome do conselho de . administração, agin...
do dentro oos Iimites das suas attríbuíções.

Os doua edruínistradores signatarios terão de declarar
apenas que agem como delegados_do conselho, sem precisar
justificar a. ext-tencte dessa delegação,

A asstgnatura de um admínístrador poderá ser subsütuiôa
pela de um director.

Art. 28. O conselho de administração pederâ. conferir a
um ou mais de seus membros o titulo de administrador dele
gado; cada um desses admíntstradores terá. os 'poderes especial
mente delegados pelo conselho.

O conselho também poderá delegar poderes a um manda
tario, seja ou não accionísta, por procuração geral ou especial,
authentica ou sob assignatura privada.

Art. :29. Nenhum admíulstrudor residente em Antuerpia é
obrigado a ir par-a paiz osü-angotro, nem admüli13tradoralgum
residente em paíz estrangeiro será obrigado a vir para a
Belgica , .

An. :-30. Os commissaríos (üscaes) teem direito Jliimitado da
flscallzação e verificação sobre e de todas as operações da so
cíedude. Portem tomar' conhecimeuto, sem remoção dos Ií vroa
de con-eepondencía, das acres e em geral 0..8 toda a, eacnptu,
ração da sociedade.

Cada semestre lhe será remettído pela administração um
relato-to que resuma a situação do acttvo e passivo da socie
dade.

Os físcaes devem submetter li apreciação da assembláa
geral b resultado da. sua tarefa com as propostas que enten
derem convenientes e íntelral-u (h maneira e: modo por que
procederem na verificação ou exame dos ínventaríos.

Art. 31. Os rtscaes poderão, a expensas da sociedade, dele
gar um mandatário afim de verificar o estado ou situação das
filiaes da sociedade, seus livros, contas, etc.

Art. Sê. Cada fiscal tem que dar, a titulo de caução, no
mez de sua nomeação, vinte e quatro aeções ordinat-ias de
capital ou doze aeções privilegiadas da sociedade, qna ser.
virão para, garantia do desempenho das suas funcçães e que
terão de ser e ficar depositadas na caixa da sociedade ou na
caixa dos bancos que o conselho de admInistração designar
para tal fim.

Art. 33. Nenhum fiscal serã obrigado a ir para paíz es
trangeir».

Art. 34. Além da parte dos lucros aos mesmos l'cservada
pelo art , 49, infra, os administradores e flscaea poderão ter
direito a uma Indemnlzaeâo fixa, que se lançará â conta de
deapezas geraes e euja importancia, si íôr mister, serã estipn;
lada pela assemblea geral do acorontetas.

Executivo - 1QOG 22
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Além dísso. poderão os admínístradores delegados receber
uma remuneração especial, que será estipulada pelo conselho
de administração.

Essa remuneração será do mesmo modo lançada â conta
de despesas geraes,

Art. 35. Os administradores e ftseaes reunidos formam o
conselho geral.

Este conselho reunir-se-ha em todos os casos previstos pelos
presentes estatutos, e todas as vezes que o conselho de admi
nistração julgar util convooal-o para o objecto que detenníner.

Elle é presidido pelo presidente do conselho de adminís;
tração.

CAPITULO V

ASSEMBLÉAS GERAES

Art. 36. somente os possuidores de aeções de capital, prí
vilcgiadas ou ordinarlas, é que terão direito de votar nas as
sernbléas geraes.

Os portadores de partes de dividendo poderão assistir ás
mesmas, sem que nellas possam votar.

A assembléa geral representa a totalidade das acções.
As decisões tomadas regularmente são obrigatorias para

ausentes e dissidentes.
Art. 37. Os accíonístas não poderão fazer-se representar

nas assemblêas geraes, sínão por outro accíonísta, que tenha
direito de voto e munido de procuração.

Não obstante, as mulheres casadas poderão fazer-se repre
sentar, sem procuração especial, pelos seus maridos; os me
nores e tnterdíetos serão representados pelos seus tutores ou
curadores; as casas commerctaes por um dos seus socios ou
gerentes; as sociedades, communidades ou estabelecimentos
pelos seus respectivos ôírector, administrador Ou liquidante.

Art. 38. O conselho de administração como também os
físcaes poderão convocar extraordinariamente a assembléa
geral.

E' obrigatoria a convocação, si fôr ella reclamada por um
numero dos accíonístas que representem um quinto do capital
da sociedade.

Art. 39. Cada anno , a 31 de outubro ou na vespera, si fôr
elle dia feriado, as 3 horas da tarde, reunir-se-ha em Autuerpíe
uma assembléa geral ordinarla, que fará sessão para ouvir os
relatarias dos administradores e dos físcaes, discutir e, havendo
ocoaaíão, approvar o balanço, nomear administradores e fiscaes,
nos casos previstos nos presentes estatutos e, em geral, delibe
rar a. respeito de todas as materias apresentadas em ordem do
dia.

A approvacãc do balanço pela assembléa geral isenta. de
responsabilidade os administradores e físcaes da sociedade.
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Art. 40. Cada accionista tem tantos votos quantas acções
possuir de capital, quer privilegiadas, quer ordinarías, sem
que possa, entretanto, como accionista Q mandatarlo, tomar
parte na votação por um numero de acções que exceder á quinta
parte do numero das acções emittidas, ou duas quintas partes
das acções representadas na. v-o tação,

Art. 41. Os possuidores das acções nominativas só poderão
ser admittidos depois de se ter feito inscrever na. séde social, ao
menos, cinco dias antes da. reunião.

Os possuidores das acções ao portador, cinco dias antes da
ussemblée geral, deverão communicar os numeras das suas ac
ções na séde social. stnão aos bancos. banqueiros. ou outras pes
soas que o conselho de administração poderá designa.r, si o
mesmo assim o decidir. Aquelles serão admltatdos á assembléa
geral, apresentando essas acções ou certidão, da qual conste que
as mesmas foram depositadas na séde da sociedade ou em poder
das pessoas designadas pelo conselho de administração.

Art. 42. As convocações serão feitas de accordo com as
formalidades prescriptas pelos §§ 3(1", 4(1 e 5(1 do art. 60 da lei de
18 de maio de 1873.

Art .. 43. As decisões serão tomadas pela maioria dos votos
legalmente representados, resalvando o que será dito a respeito
das modificações dos estatutos.

Terálogar o escrutínio secreto, quando fôr elle pedido por
cinco membros da ussembléa.

Em caso de empate, é rejeitada a proposta.
Art. 44. A assembloa é presidida pelo presidente do con

selho-de administração, ou. no C<180 de seu ímpedírnento, por
alguns dos administradores delegados pelo conselho.

EUa nomeará dous cscrutiuadores,
O conselho de administração designa o secretario.
As actas das assembléas geraes, ainda quando lavradas e

authenticadas por tabellião, para serem válidas, preciso é que
as assigne a mesa.

As cópias ou certidões que a sociedade tenha que dar ou
passar serão assignadas pelo presidente do conselho de adminis ..
tração.

Art. 45. Os presentes estatutos poderão ser modificados
por decisão da. assembléa geral, convocada especialmente para
esse fim. nos termos do al't. 42 supra.

A assernbléa só estará validamente constituída, quando as
convocações tenham incluído eSS3- matería na ordem do dia e
os que assistirem á reunião representarem, pelo menos.a metade
do capital social.

Não sendo satisfeita essa. ultima condição. proceder-se-há
a novas convocações e a nova assembléa deliberará valida
mente, seja qual fàr o numero das acções nellarepresen-,
tadas,

Modificação alguma aos estatutos será admittida, si não.
rreuni ella as tres quarta-s partes dos votos presentes,
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Art. 4ô. São consideradas modificações dos estatutos, entre
outras:

O augmento do capital social além dos limites indicados no
art. 5" supra, ou a recueção do capítal social; a prorogação do
prazo da duração da sociedade, ou a sua dissolução, antes do
termo fixado para a SUa duração, a fusão ou união com outra
sociedade qualquer, ou a cessão englobadamente sob qualquer
fôrma do todo o activo mover e immovel da sociedade; a modi
ficação, a cessão ou suppressão e liquidação da filial do BraziI
estabelecida pelo art. 30 dos presentes estatutos.

CAPITULO VI

BALANÇOS, RESERVAS, DIVIDENDOS

Art. 47. O anuo social começa rio 10 de julho e termina
a 30 de junho.

A 30 de junho de cada anuo os livros serão encerrados e o
exercício fechado.

A administração faz o inventario, orgautza o balanço e
tira a conta de lucros c perdas, fazendo as amortizações neces
sarías, cuja importancia sern.fixada definitivamente pelo con
aelho de administração.

Art. 48. As avaliações das dívidas activas e em geral de
todos os valores moveis e immovoía serão feitas pelo conselho
de administração ou palo seu delegado.

Art. 49. Dos lucros coustmtes dos balanços, f.üta a dedu
cção das amortizações e daí' despesas geraes com os juros ahi
cornprehendidos a pagarem-se pelas prestações antecipadas,
serão tirados:

l°, a quantia necessária para constituir o fundo de reserva
Iezal .

<:> 2~, a quantia necessaría para pagar um dividendo, até at
tingir a 6 % sobre a importancia chamada das acções privile
giadas previstas no art. 5°.

Sendo ínsuíâcíeute o lucro para pagar osse dividendo, por
.ínteíru, das accõea privilegiadas, a parte que faltar ou a díffe
rença lhes será paga pelos lucros dos annos subsoquentes, sem
juros de mora. e tirada a quantia que houver de ser levada ao
fundo de reserva;

30 , a quan tia necessária para pagar um pri metro dividendo
até 7 % sobre a ímportanoía chamada das aeções ordinarias de
capital.

Si fôr o lucro insufficiente para pagar, por inteiro, esse diw

vídendo das aeções ordínanaa de capital, a differença ou parte
"que restar não lhes será paga pelos lucros dos annos subse
quentes.

O excedente ou sobra eventual será distribuido pelo modo
seguinte:

Dez por cento, aos administradores e tíscacs, que serão 1'8
partidos na conformidade da lei;
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Dez por cento, á disposição do conselho de administração,
para remunerar os serviços prestados á sociedade pelos seus
mandatar-íos (a.lmínístradores 011 nã')) em paíz estrangeiro, ou
para formar Um fundo para esse fim.

O restante dos lucros será distribuido por partes ícuees
entre as acções ordtnartas de capital e as partes de dívídendo ;
isto é, a metade caberá a essas accões ordinarias de capital e
a outra metade ás 28.000 partes de dívídendo,

Poderá. ser creado um fundo de reserva extraordínarío, na
impor-tanela e limites que o conselho de admíulstração julgar
util aos interesses da sociedade.

As quantias que se destinarem a esse fim serão tiradas
ímmedíutamente, depois de postos de parte os 10°10 des~

ignados para remunerar os serviços prestados á sociedade pelos
seusmandatarios (administradores ou não) em paiz estran
geiro.

CAPITULO VII

DISSOLUÇÃO - LIQUIDAÇÃO

Al't. 50. A dissolução da sociedade poderá ser votada antes
da expiração do termo social:

I'', nas formas e pela maioria indicada no art. 46 supra;
2°, nos casos previstos pelo art. 72 da lei de 18 de maio

de 1873.
Art. El , Em caso de dissolução da sociedade, será feita a

liquidação pelo modo indicado pela assembléa geral, que no
meaeé os liquidantes,

Depois do pagamento de todos os encargos e dividas da so
ciedade, 0 saldo acüvo da liquidação será distribuido successí...
vamente :

l". pelas acções privilegiadas até a ímportaneía das en
tradas realizadas que as liberaram, augmentada de um premio
de 10 % sobre o seu valor nominal j

2°, pelas acçôes ordinarías do capital até a equivalencia da
quantia com que foram as mesmas liberadas;

3°, o saldo será repartido pelo modo seguinte:
Cincoenta. por cento pelas acções ordínarías do capital e

50 % pelas partes de dividendo.

CAPlTULO VlII

DISPOSIÇÕES ESPECIAES

Art. 52. Os presentes estatutos serão por diligencía do
conselho consultivo, como tambem do dírector ou dírectores
nomeados para os paizes estrang-iros, revestidos de todas 'as
formalidades Iegaes para terem força. e vigor nos paizes onde
a. sociedade estabelecer filiaes.

Art. 53. Os subscetptores, por procuração de terceiros ou
que os abonarem, declaram obrigar-se pessoalmente nos limites
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do art. 34, § 4°. c alínea 2a. da lei de 18 de maio de 18i3, mo
dificado pela lei de 22 de maio de 1886.

Art, 54. As partes declaram oourormar-ss inteiramente
com a lei de 18de maio de 1873, modificada pela de 12 do maio
de 1886 e, P?r: eonsequencía, as disposições dessa lei que não
podem ser ucttamento derogadas pelo presente acto serão repu
tadas como si nella fossem mscnptas e as clausulas contrarias
ás díspcsíções imperativas dessa Ieí .serão consideradas como
não escripras.

Art. 55. qualquer contestação, a respeito da. execução do
presente aecordo entre admmíatradores ou também fiscaes
e acctonístas, será julgada por um tribunal com séda em An
tuerpía,

Cada parte designará Ulu arbitro e os doas arbitras de..
signarão um terceiro antes de conhecer do objecto da. contes
tação.

No caso de recusa ou desaccordo na. designação do se
gundo, ou do terceiro arbitro ou arbttros que faltarem. serão
nomeados pelo presidente do Tribunal do Cornmercio de An
tuerpía, a. requerimento apresentado pela. parte mais dili
gente.

Art. 56. Cada accíoutete nominativo deverá eleger o seu
domicilio em Antuerpia.,

Si se conformar com esta disposição, será considerada
como domicilio escolhido a séde da sociedade. onde todas noti
ficações e intimações poderão ser feitas validamente.

Artigo nddletonaí , Os comparecentes, na funcção que ora
exercem, declaram pela presente escriptura ratificar expressa
mente e autorizar o conselho de administração da presente so
ciedade (b ratificar e, sondo necessario e místec. renovar todas
as operações feitas, todas as escripturas ou actos lavrados
e todas as formallIades preenchidas em nome da presente so
ciedade pelo conselho de administração nomeado pela assembléa
geral dos acclonistas, reunida em sessão perante nós, tabelliães
Ghoysens e Cols, aos 7 de agosto de 1899, em consequencía do
aeto constitutivo do mesmo dia.

Escríptura esta. feita e lavrada em Antuerpia, no anno de
1900 aos ti dias de janeiro.

Depois de ser a mesma lida. aos comparecentes estes a as
signaram com os tabelltães.

Louis Vand Pttt.- Conde Emile Le Grelle.- Erncst Sttys.
- A. Alf Oeterríeüc, - H. OsterJ·ieth.- Ed. Desaegner.- H.
J1ichelis. -Alb. KregUnge;·.-:-H. ./1. de Bury.-A. Ha'Oenith.
- Alphonse Cols.-Fred. Gheysons.
, Registrada em Antuerpia (sul) aos 8 de janeiro de 1900.

Volume 109. fls. 83 verso, casa. primeira, quinze folhas de
papel e duas chamadas.

Recebi sete francos por sociedade e dous francos e 40 coa..
tesímos pela ratificação.-O recebedor, Debaeclier,
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DECRETO N. 5960 - DE 6 DE ABRII~DE HJOI3

Declara sem effelto os decretos n . 3i54, de 18 de setembro de 1863
e n, 1091, de 21 de outubro de 1892.

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Braxil :
Resolve declarar sem efjelto os decretos ns. 3154, de

18 de setembro de 1863 e 1091, de 21 de setembro de 1892,
que autorizaram a The Imperial Fire lnsurance Company. hoje
Tlie Imperial Iweurance Company, em liquidação, a runcctonar
no Brazil, visto ter a meSID,-\ companhia. deliberado deixar
de operar em seguros.

Rio de Janeiro, 6 de abril de 1900, 18° da. Republlca ,

Fp~ANGISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo (le Bulhões.

DECRETO N. 5961 - DE 9 DE ABRIr. DE 1906

Crea mais uma. brigada de .infautat-ia de Guardas Nactonaes no mu
nicípio da Victorta, Estado de Pernambuco.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n, 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo umco . Fica creada na Guarda Nacional do muni
olplo fia Víctoríu, no Estado de Pemambuco, mats uma brí
eada de infantaria, com a designação de 106\ a qual se consti
tuirá de toes batalhões do serviço aetivo, ns. 316, 317 c :~18,
e um do da. reserva, sob n. IOG, que se organizarão com os
guardas qualificados nos districtos do retendo município ; revo
gadas as disposições em contrario,

Rio de Janeiro, 9 de abril de 1906, 18" da. Ropublica,

FRA):/CISCO DE PAULA RODRlaUES ALVES.

J. J. Secara,

[DECRETO N. 5962 - DE 9 DE ABH.lL DE 190G

Crea mais uma brigada d~ infantaria de Guardas Nac í onaes
na comarca da Capital do Estado da Bahia.

O Presidente da. Rcpuhlica dos Estados Unidos do Bruzfl,
para execução do decreto n, 431, de 14 do dezembro de 1890,
decreta:

Artigo unico. Fica crcada na Guarda Nacional da comarca
da Capital do Estado da Bahia mais uma brigada. de infantaria,
com a designação de 139:1., a qual se constituíra de tres bata
lhões do serviço activo, ns. 415, 4113 e 417, e um do da reserva,
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sob u, 139, que se organizarão com os guardas qualificados nos
distr'ictos da. referida comarca; revogadas :,L8 disposieões em
contrario. ~

Rio de Janeiro, 9 de abril de 1906, 18° da. Republica.. ,

FHAKOISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

1. J. Seabra,

DECRETO N.c- 5963 ~ De 14 DE ABRIL DE 1906

Abre ao Miniater-io da Fazenda o- credito (le 3:000$ para
o- pagamento devido aos herdeiros do ex-thesou r e i r o da
extincta 'I'hcsourar ia de Fazenda em Minas Geraes Ag ost.i
nho José Gabral .

O Presidente da Republioa dos Estados Unidos do Bra.zil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. l l Ll,
de 27 de novembro de 1903, revigorad J pelo art. 32 da lei
n. i453, de 30 de dezembro de lD05, e ten lo ouvido o Tribu
nal de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°. n. z. Iettra c
do decreto legislativo n. 39,'2, de 8 do outubro de 1892,
resolvo abt'Ir ao Mintstet'io da. Fazenda o credito de3:000.íi
para OCCOLTer ao pagamento devido pela rcstttutoã i aos her
dairos da Agostinho José Cabral de igual quantia qU8 o mesmo
recolheu aos cofres publicas, quando thesoureiro da extincta
'I'hesonruria de Fazenda em Miuus Geraes, em snbstituiçào da
desapparecída fraudulentamente do edifício daquclla thesou
rarta ,

Rio de Janeiro, 14 do abr-il do 1906, 18° da República.

FRANCISCO })J~ PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulliões ,

DECRETO N. 5964-DE 14 DE ABRIL DE 1906

Approva a modificação feita nos estatutos da Companhia Geral
de Seguros c altera o art. (jo dos mesmos estututos ,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Braal l,
attendenrío ao que requereu a Companhia Geral de Seguros :

Resolve approvar ri. modíãeacto feita em assernbléa geral
extraordinaría de 19 de outubro de 1905nos estatutos da mesma
companhia, quanto á suppressão do pat-agrapho unicq do
art. 21 dos referidosestatul,os, que a este acompanham, ficando,
porém, alterada a disposição do urt, 6°, que passa a ser assim
concebida:
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«Art , 6.° Dos lucros Iiquídos semestraes serão deduzidos
20 0{0 para fundo de reserva, nos termos do art. 2°, n. H, do
decreto n. 5072, de 12 de dezembro de 1903 e mais leis em
vigor.»

Rio de Janeiro, 14 de abril de 1906, 18' da Ropuhíica,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

Estatutos da Companhia Geral de Seguros

Itcformadcs em asscmblea geral cxta-acrdínaria de 26 de maio
de 1904

CAPITULO I

DA COMPANHIA

Art. 1.° E' constituida uma sociedade' anonyrna sob a de
nomtneção de Companhia Geral de Seguros, com séde na cidade
do Rio de Janeiro, para operar sobre seguros maritimos,flu
víaes e terrestres.

Paragr'apho unico. Receber juros de apolices, dividendos de
acções de bancos e companhias, alugueis de predros e outras
íncumboncías, por conta de terceiros, mediante commíssão, sem
que envolvam os cnpttaes da companhia.

4rt. 2. o A companhia pôde estabelecer agencias onde con
vier, dentro e fór<t do patz .

Art. 3~ ° A companhia durará 30 aunos, contados da data
em que estes estatutos forem publicados no Diario.ofticiat; salvo
prorogação dehberadu pela assembléa geral.

CAPITULO J[

DO CAPITAL E FUNDO DE RESERVA

Art. 4.° O capital social é de 2.000:000$, divididos em
10.000 acções de 20U$ cada uma.

Art. 5.° A prlmeira entrada, de 10 %. é feita, para a
constituição da sociedade. Além da entrada de 10 % e de
qualquer outra deternnua.ia por lei, as que em seguida forem
necessarias só poderão se efIectuar com autorização da assem
bléa geral.

Art. 6.° Dos lucros semestraes deduzir-se-hão 25 % para
fundo de reserva, até que attinja á somma de 400:000$000.

O fundo de reserva destina-se a fazer face ás perdas do
capital.

Art , 7. ° As quantias dlsponivels podem' ser empregadas
em apolices da divida publica" ficando a directoria autorizada
para vender ou caucionar esses titulos e outros do patrimcnio
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social, tOllag as vezes que for preciso para. solver compro
missos da. companhia, observando as leis vigentes.

Paragrapho uníco. O dinheiro recebido será recolhido DO
banco de confiança da companhia, até mais conveniente col
locação.

CAPITULO III

DAS ACÇÕES E DIVIDENDOS

Art. 8. 0 As aeções são nominativas e transferíveis por
termo nos registros da companhia, conforme o art. 23 do de
creto n, 434, de 4 de julho de 1891.

Al't. 9. 0 Os accíonístas são responsaveis pelo valor das
aeções que possuírem, até integralização.

Art. 10. Uma vez integralizadas, as acções podem ser
transferidas livremente. Antes de integralizadas prevalecem
as seguintes regras:

111., as transferencias Só podem SeI' feitas a pessoas idoneas
e de credito, acceítas pela directoría, guardado o disposto
DOS 'arts. 29 a 31 do decreto n , 434;

2(1" fallindo ou morrendo algum accíonista, a dlrector-la.
60 díaa depois, fará vender as acções em leilão commercíal,
na Bolsa, entregando o pro dueto a quem de ,direito.

Art. 11. O acelonísta que não fizer as entradas do capital,
no tempo marcado, ficará sujeito á multa de cinco por cento da
respectiva importancia. E si em 30 dias não pagar essa impor
tancía e a multa, a directoria poderá oompellil-o ao pagamento.
ou decretar contra elle o commísso, guardado o disposto nos
arts. 33 e 34 do decreto n. 434.

§ 1. o O commisso importa a. perda. das entradas feitas,
sendo as acções reemittídas,

§ 2. o O producto das multas e do cornmísso, e o agia das
acções reemittidas, serão levados ao fundo de reserva.

Art. 12. O dividendo semestral é fixado pela dírectoria,
Só podem fazer parte dos dividendos os lucros liquidas

provenientes de operações effcctivamente conhecidas no se
mestre. (Arts. 116 e 117 do decreto n. 434.)

Art. 13. Não serão distribuidos dividendos, ernquanto o
capital, desfalcado em razão de prejuízos, não for de todo
restabelecido, si para tanto não bastar o fundo de reserva.

CAPITULO IV

DA ASSEJ\IBLb:A GERAL

Art. 14. A assembléa geral e a reunião dos aooíonístas,
ínsceíptos nos registros da companhia com a antecedeneia ruí
nima de 30 dias, regularmente convocados, e em numero tal
que represente um quarto do capital social, nos casos ordina
rios, e dous terços nos extraordinarios; guardado o disposto
nos arts. 129 a 131 do decreto n, 434, de4 de julho de 1891.
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Art. 15. A convocação é feita por annuncios repetidos da
direetoría, publicados DOS jornaes de maior circulação, durante
15 dias, si se tratar de reunião ordinaria, o oito dias, no
mínimo, si de reunião extraordínarla.

Art. 16. A assembléa. reune-se uma vez por anuo ordinaria
mente, no correr do mez de fevereiro; e extraordlnariamente
sempre que for convocada.

§ Lo A convocação será. motivada, isto é. índícar-se-ha nos
annuncíos a ordem do dia ou objecto da reunião. (Art. 134 do
decreto ll. 434.)

§ 2. o A reunião ordinaría tem POI' fim : a discussão e deli
beração sobre as contas da administração e parecer do conselho
fiscal, a eleição dos administradores e flscaes, o conhecimento
e decisão de outros assumptos que interessem a companhia.

§ 3. o Na reunião extraordinaria não se póde deliberar
sobre assumpto alheio ao objecto da convocação.

Art. 17. A assembléa é installada pelo director mais
votado dos que comparecerem, e na falta delles pelo aectoníata
mais velho em idade. Lida e approvada a acta, é escolhido por
Reclamação, ou por escrutinio, o presidente da assembléa, a
qU0ID compete nomear os secretarios.

Art. 18. As votações são feitas, em geral, por cabeças e
sempre por maioria relativa.

§ 1. o No caso de empate nas votações, decidirá o voto do
presidente da assembléa geral, que nesse caso terá o voto
de qualidade.

§ ~. o Basta o requerimento de um accíontata para que ti.
votação tenha logar por acções.

§ 3. o A eleição é feita por acções e por escrutínio,
§ 4. 0 Cada accíonísta tem um voto por dez acções, até o

maximo de cem votos.
§ 5. o O acoionlsta que tiver menos de dez acções pôde com

parecer e discutir, mas não vota.
Art. 19. O accíonísta pórlc fazer-se representar na assem

bléa, para todos os effeítos, por procurador com poderes espe
eíaes,

§ 1. o Só pôde ser procurador outro accíonlsta que possua
dez ou mais acções,

§ 2." Não podem ser procuradores os administradores,
nem os físcaes.

§ 3.° O procurador tem tantos votos quantos forem os seus
propríos e os do mandante.

§ 4. o Oprocurador não pôde representar mais de dous ac
cionistas, mas lhe é licito substabelecer as procurações, de
modoque se guarde este preceito.

§ 5. o As procurações devem ser apresentadas á directoria,
até o dia da reunião. De sua recusa. cabe recurso para a as
sembléa.
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Art. 20. Compete á assembléa :
§ 1. o Exercer as attríbuições definidas em varias artigos

destes estatutos.
§ 2. o Fixar e alterar os vencimentos dos dtrector-es,
§ 3.° Deliberar sobre reforma de estatutos, propagação do

prazo, dissolução, liquídação, e em geral sobre todos os nego
cios da companhia, observada a uuíca restrícção do final do
art. 123 do decreto n. 434.

CAPITULO V

DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 21. O mandato da actual dírectorla findará em 31 de
dezembro de 1905 e II seu numero será. de trcs membros, po
dendo para os quatriannios seguintes ser reeleitos os actuaes
directores.

Pa.ragrapho unico. No caso de vaga por fallecimento ou
renuncín do qualquer um dos actuaes dírectores, o seu numero
será de dous,

Art. 22. Só póde ser eleito quem for aoeionista e para
entrar em ex arctcro deve possuir cem acções que ficam sujeitas
â caução. por termo nos registros da companhia, até appro
vação de suas ultimas contas.

Art. 23. O director- que não se habilitar na fórma do
arti.~o antecedente, dentro de 30 dias, contados de eleição,
entender-se-há ter renunciado ° cargo.

AI'ti. 24. Na falta ou impedimento permanente de qualquer
director, será chamado para subatituilo um membro do con
selho fiscal, ou qualquer acoíontsta, até a primeira, reunião da
assembléa geral.

Art. 25. O cargo de director é estipendiado. O estipendio
edevido pro labore, e será de 1:000$ mensaes para cada um
e mais dez por cento sobre os lucros Liquidas verificados semes
tralmente.

§ 1. o A interrupção de serviço por mais de 30 dias, sem
motivo justificado, determina o desconto nos vencimentos.

§ 2. 0 A íuterrupcão por mais de 60 dias, não justificada,
impor-ta renuncia do cargo.

Art. 56. A directoria delibera validamente em sessão,
concorrendo a maioria dos directores.

§ 1. 0 Para a expedição dos negocias correntes, os directores
fazem semana. E em cada semana. funccionam dous directores,
sendo um o caixa.

§ 2. o Os seguros são effectuados pelo voto dos directores
de semana; e, em caso de divergencia, desempata um dos que
tiver funcc.onado na semana anterior.

§ 3. 0 As apolices de seguros. sa-ques ou letras, cheques
recebidos e demais documentos serão assignados pelos dire
ctores de semana.
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Art. 27. O díroetor que tiver interesse opposto ao da com..
panhia, em qualquer operação social, não póde tomar parte na
deliberação a esse respeito. No caso figurado, a deliberação
compete aos demais directores e fiscaes convocados ad hoc,
conforme prescreve o art. 112 do decreto n. 434.

Art. 28. Compete á directoria :
§ L° Executar e fazer executar estes estatutos.
§ 2. o Nomear e demittu- os agentes e mais empregados

necessaríos, fixar-lhes os vencimentos e a fiança. dos que devam
prestai-a,

§ 3. o Representar a companhia perante quaesquer auto
ridades e em juizo, e para isso constituir advogados e pro
curadores,

§ 4. o Transigir.
§ 5. o Alíenar os bens maiores da companhia que não lho

prestem 11ttüdade.
§ 6. ° Organizar os relatarias e contas annuaes da admi

nistração.
§ 7. 0 Praticar em geral todos os actos da gestão; com illi

mitados poderes.

CAPITULO VI

DO CONSELHO FISCAL

Art. 29, O conselho fiscal compõe-se ele tres membros
eüecttvos e tres suppleutes.

§ 1.(1 O mandato dos fiscaes é remunerado por 400$ S3·
mestraes a cada um. .

§ 2. o Os üscaes impedidos são substituidos pelos supplentes ;
e, esgotada .1. lista dos supplentes, por quem for nomeado pelo
presidente da Junta commercíat.

§ 3. () O conselho pôde íunccíonar com dous membros.
Art. 30. Compete ao conselho :
§ L° Exercer as attribuições definidas nestes estatutos

e nos arts. 119 a 122 do decreto n, 434, de 4 de julho de 18'JL
§ 2.° Consultar com seu parece!' sobre negocias em que a

dírectoría julgar conveniente ouvir-o.

CAPITULO VII

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 31. O aDDO social é o mesmo anno civil.
Art. 32. O limite de cada segur-e será de quarenta POI'

cento do capítel rea.lizadc, porém, será licito exceder esse
limite desde quo o excesso seja, no mesmo dia. da emissão da
apólice, resegurado em outra cornpauhia que esteja autorizada
a funccionar de accordo com as leis vigentes.
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As domais operações ficam ao prudente arbitrioda díre
ctoría, dentro das referidas leis.

Art. 33. O modo pratico de effectuar as operações é deter
mínado em regulamento da directoria.

Art. 34. Os casos não previstos nestes estatutos são regidos
pelo decreto n, 434, de 4 de julho de 1891.

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

São díreetores no primeiro quatcíenntc :
O incorporador, Sabino de Almeida Magalhães.
João Martins dos Santos.
Antonio Costa.

Certidões

Junta Commercial

Certifico que, por despacho da Junta Commereial, em sessão
de hoje, se archivou Desta repartição. sob D. 2924, 8 acta da
assembléa geral extraordtnaría da Companhia Geral de Se
guros, de 26 de maio ultimo, em que foram votadas as altera
ções de alguns artigos dos seus estatutos.

Rio de Janeiro, 9 de junho de 1904.- O secretario. Cescr
de Oliveira.

Registro Geral de Hypothecas

Primeiro dístricto

Certifico que foi apresentado neste cartorio, em 14de junho
corrente, pelos Srs. directores Sabíno de Almeida Magalhães e
outro, um exemplar do Dia1'io Official, de n, 136, datado de
14 de junho do corrente anno, em que se acha publicada a acta
da assembléa geral extraordinaria da Companhia Geral de
Seguros. de 26 de maio ultimo, em que foram votadas as alte
rações de alguns artigos dos seus estatutos e o certificado de
archívamento na Junta Commercial desta Capital Federal.
lançado sob o numero de ordem 2924, cujo Diario fica archívado,
em virtude do que dispõe a- lei das companhias e sociedades
anonymas em vigor ..

Rio de Janeiro, 14 de junho de 1904.- Subscrevo e assígno,
o ofücíal interino, Ioao Teixeira Pinto.

DECRETO N. 5965 - DE 14 DE ABRIl" DE 1906

Manda executar o 'I'ratado de Arbitramento concluído entre o
Brazil c o Chíle em 18 de maio de 1899.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Havendo o Congresso Nacional approvado pelo decreto

n, 601, deü de setembro de 1899, o Tratado de Arbitramento
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concluido nesta Capital entre os Estados Unidos do Brazil e a
República do Chile em 18 de maio do mesmo anno, e tendo .sido
trocadas em Santiago do Chile as respectivas ratificações no
dia 7 de março ultimo, decreta que seja observado e cumprido
tão inteiramente como nelle se contém.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 1906, 18"da Rapublíca,

FRANCISCO DE PAt:LA RODRIGUES ALVES.

Rio-Branco.

Tratado de arbitramento en
tre as Repubfícas dos Esta
dos Unidos do Brazil e do
Chile

o Presidente da Republica
dos Estados Unidos do Brazil e
o Presidente da República do
Chile, desejando estabelecer o
modo de serem resolvidas as
controversias que surgirem en
tre os deus paízes e nas quaes
se não puder obter solução ami
gavel mediante negociações di
rectas, concordaram em cele
brar um Tratado de Arbitra
mento e para esse fim nomea
ram seus Plenipotenciarios, a
saber:

O Presidente da Repnblica
dos Estados Unidos do Brazil,
o Sr. Dr-. Olyntho Maximo de
Magalhães, Ministro de Estado
das Relações Exteriores ;

O Presidente da República
do Chile, o Sr. D. Anjel Custo
dto Vícufia, Enviado jsxtraor
dinario e Ministro Plenipoten
cíartc da mesma Republica ;

Os quaes, trocados os seus
plenos poderes, que acharam
em boa. e devida fórma, con
vieram nos artigos seguintes:

ARTIGO lo

Tratado de arbitrage entre las
Republicas de los Estados
Unidos deI Brasil 3" de Chile

EI Presidente de IaRepúblíca
de los Estados Unidos del Bra
sil y eI Presidente de la Repú
blica de Chile, deaeando esta
blecer el modo de solucionar
las controversias que surjan
entre los doa países, que no
hayan podido ser resueltas amí
gablemente, mediante nego
cíactones directas, han couve
nido en celebrar un Tratado
de Acbitrage, para cuyo fin
nombraron sus Plenipotencia
rio, á saber:

El Presidente de la República
de los Estados Unidos del Brasil,
ai Seficr Dr, ülyntho Maximo
de Magalhães,Ministro de Esta
do de Relaciones Exteriores;

El Presidente de la República,
de Chile, al sencr Don Anjel
Custodio vtcuãa., Enviado Ex
traordínaríc y Ministro Plení
potenciario de esta mísma Re
pública. ;

Los cuales, habíendo trocado
sus respectivos plenos poderes,
que encontraron en buena y
debida forma, convenieron eu
los artículos siguíentes :

ARTICULO i-

As Altas Partes Contractan- Las Altas Partes Oontractan-
tes obrigam-se a submetter a tes se oblígan á. someter á
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juizo arbitral as controversias
que surgirem entre ellas no
período de duração do presente
Tratado, em QU8 as preterições
contradictorias possam ser for
muladas jurtdícamecte e nas
quacs não se tenha podido
obter solução amigável me
diante negociações dírectas,

ARTIGO 2()

Em cada um dos casos as
AI tas Partes Contractantes
farão urna, Convenção especial
que determine o objecto pre
ciso do litígio, a duração do
poder do arbitro e todas as
regras relativas ao processo.
Na falta dessa Convenção, ca
berã ao arbitro especificar,
como base para as reciprocas
prctencõesdas Partes ,os pontos
de facto 0 de direito que terão
de ser resolvidos para decidir
a questão.

o arbitro será um só e Sua
escolha, deverá recahir no Go·
verno de alguma Potencia arni
ga, acceita de comnmm accor
elo pelas Partes. Si não chegar
a esse aocurdo, cada uma das
Partes designará um Governo
da sua prer-rencte e os dous
em que houver recahido a des
ignação indicarão um terceiro
Governo. que será o defluíttva
mente escolhido como arbitro
pelas duas Nações interessa
das. Quando uma. das Partes
deixar de indicar um arbitro
de Sua prerereccia. dentro de
trinta dias após a escolha da,
outra Parte, o arbitro escolhi
do por esta sera juíz definitivo
no pleito.

eompromíso arbitral las con
troverslas que surjan entre
ellas, en cl período de dura
ción del presente Tratado, eu
que las preteustones contra
díctorlas puedan ser formula
das juridicamente, y respecto
de las cual.s no se haya podido
obtener soluorón amistosa, me
diante negociacíonea directas.

ARTIClJLO 2°

En cada uno de los casos,
las Altas Partes Contractantes
concluirãn una convenclón es
pecial, que fijarâ e1 objeto
preciso deI Iltiglo, la duracíõn
del pouer del árbitro, y todas
las reglas relativas al prece
dimiento ,

Faltando esa convencíón, C01'
responderá al árbitro la espe
oiflcacióu corno base para las
recíprocas pretensíones de las
? artes, de los puntcs de hecho
y de derecho que deberán ser
resueltos para decidir la. oues
tíon,

ARTICULO :io

El ãrbitro será uno sóío y su
cleeción deberá recaer en el
Gobierno de alguna Poteneia
amiga, aoeptada de comün
acuerdc por las Partes. Si no
se prcdujera . este acuar-do.
cada Un'1 de las Partes indicará
un Gobierno de au preferenoia.,
y los dos, en que haya recaído
esta dcsignactôn, deternnna
rán un tcrcero Gobierno, quo
será el ueümttvarnente elegido
como árbitro por- las dos Na.cio
nes interesadas , Cuando una de
las Partes dejase de Indicai' el
árbitro de su preferencia den
tro de treinta dias despuéede la
desiguación de la otru Parte.el
àrbítro escogido por testa será
juez definitivo en la contíenda..
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Havendo accordo entre as
Partes, as funcções arbítraes
poderão ser tambem confiadas
a Tribunaes de Justiça, corpo
rações Scientificas, Funcciona
rios e simples particulares,
sejam ou não cidadãos do Bs
tado que os nomear.

ARTIGO 5"

o arbitro usará, para escla
recer a justiça, de todos 08
meios de informação que jul
gar neoessarios, e as Partes se
compromettem de pel-os à sua
disposição. Um delegado de
cada uma das nações interes
sadas no litigio representara
o respectivo Governo em todos
os assumptos que tenham re
lação com o arbitramento,

AR'fIGO 6°

o arbitro é competente para.
decidir sobre a validade do
compromisso e sobre sua in
terpretação. Devera decidir
segundo os princlpios do Di
reito Internacional, a menos
que o compromisso imponha a
applicadão de regras espectaes
ou autorize o arbitro a re
solver como amigável conci
liador.

ARTIGO 7 0

A sentença. deverá decidir
definitivamente cada ponto do
pleito e será redigida em du
plicata e assígnada pelo :.tr~

bitro. Tambem deverá. ser no
tificada por este a cada uma.
Parte por intermedi.o do re
spectivo delegado.

Executivo _ 1~06

Eaístlendo aeuerdo entre las
Partes, las funciones arhítrales
pueden ser también confiadas
á. Tribunales de Justicia, Cor
poraeíones Cientificas', á. Fun
cíonarios y á. los simples par
ticulares, soan ó no cludada
DOS del Estado que los nombre.

ARTICULO 51)

El árbitro harâ uso, vara
esclarecer la justicia, de todos
los medias de infarmaciones
que estime necesaríos, y las
Partes se compromoten J. Po
nerlos á su disposlciõn. Un
mandatatio de cada. una de
las Naciones interesadas en el
li tigio representará a sus pro
pios Gobieraos eu todos los
asuntos que tengan relaciôn
con el arbitrage.

ARTICULO 6Q

m árbitro es competente
paru. decidir sobre la. valldez
del compromíso y sobre su in
terpretacíón. Deberá decidir
según los princi pios del Dera
cho Iuternacionaí, á. menos que
el. compromíso no imponga ht,
aplieactón de regIas especíates
ó no autoríce al árbitro para.
decidir como amigable campo
nodor.

ARTICULO 7 0

La sentencia deberá decidir
definitivamente cada. punto deI
litigio, debera ser l'edactada
en origina.l duplicado, y sub
scrípta por el árbitro. ram
bién deberá ser notificada por
este á cada una de Ias Partes
por media de sn respectiv~
mandatarío.
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ARTIGO 8° AR'l'IOULO 8°

.A sentença legalmente pro
ferida decide, nos Itmltes do
seu alcance. o pleito entre as
Partes. Ella deverá conter a
inrlloa.çãc_do prazo dentro do
qual terá. de ser executada.
AS questões que puderem sur
gir na execução da sentença.
sez-ão resolvidas pelo mesmo
arbitro que a houver profe
rido.

ARTIGO n-

Si algumas das Nações 111
te-assadas, antes de executada
a sentença, tiver conhecimento
de que a decíaão baseou-i e em
documento . falso ou err'oneo,
ou que a sentença, no todo ou
em 'pnr-te, foi motivada por
um erro de facto, poderá so
licitar do mesmo arbitro a.
revisão do .Iaudo ,

ARTIGO 10°

Cada um dos Estados Con
tracts.ntcs obriga-se <1 obser
"7<.1f e cumprir lealmente a
sentença erbttral .

AR'fIGO UQ

o presente Tra:Gi.tdo terá
forç(~ u br-igator-ia por espaço
de üez anuos, contados da data
da troce das ratificações. Ftnuc
esse prazo conttn uar'a em vigor
;),té que uma das Partes Con
teactunecs notifique á outra a
sua dcnuncia.. Nesüe caso sub
stsura ainda durante um anno
eOD t u ri o da dat,L ,0,:1 notífl
caç5,o.

Lasentencla, legalmente pro
nunciada, decide, en los li
ml tos de eu alcance, la con
ttonda entre Ias Partes, EUa
deberá coutener la ind.icación
de los termines dentro de los
ouules debera ser cjecutada..
Sobre Ias cuestiones que pu
dier-au surgir eu la ej-cución
de la sentencia, deberã de
cidir ai rmsmo árbitro que la
ha pronunciado.

ARTICULO 9Q

Si alguua de las Nacíones
írnorosndes. antes de que la
sentencia haya sido ejecutada,
tuviese conocímiento de que se
na juzgado con lu base de un
documento íalso ó equivocado,
Ó quo ia, sentencia, eu todo ó en
parte. !l& si,,:0 01 efecto de un
e-ror de. becho, pourà pedir,
auto et miemo árbrta'o, la revi
sión dei falto pronuuctado.

ARTIClJLO lOQ

Cada uno de los Estados Con
tratantes se obliga á observar
y ejecuta.r lealmente la sen
tencia arbitral.

ARTICULO l I?

EI presente Tratado tendrã
fuerzà obngatona por diez
afias, a par-tu- de ia fecha dol
cange de las rattúcectones ,
Ooucluido este término, segutrá
cn vtgor-, hasta que uíguna de
las Par-tes Couu-atautes uotí
fique á la otra eu desahucío.
En este caso continuara sub
sistente hasta quo trausourra
nn afio desde la. fecha de dieha
noüâcación .
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As despezas geraes do arbi
tramento serão pagas pro rata
entre as duas nações ínteres
sadas no assumpto ,

ARTIGO 13°

o presente 'tratado será ra
tificado e as ratificações serão
trocadas em Santiago do Chile,
no mais breve prazo poseivel ,

Em fé do que os respectivos
Plení potencíar-loa fu-maram e
sellaram o presente Trata.do
em dons exemplares, cada um
delles escr-ípto nas Iiuguas por
tugueza e hespanhola..

Pelto na cidade do Rio de
Janeiro em 18 de maio de 1899.

(L. S.) OLYNTI-IO MAXBW m:
MA(~ALHÃES •

(L. S.) AN.JEL C. V1CUNA.

ARTICULO 12°

Los gastos generales deI ar
bitramento serãn pagados a
prorata entre las dos Naciones
que son parte en eI asunto.

ARTICULO 13(1

El presente Tratad.o será ra
tificado, y las ratíücacloues
sorãn cangeadas en Santiago
de Chile, en et mas breve plazc
posible .

Eu fé de lo cual Ioe respectí
vos plentpotenciuríos firmaron
y seítarcn el presente Tratado
en dos ejemplares, cada. uno
do ellos escrito en lengua por
tuguesa e esparíola.

Hec110 en la ciudad de Rio de
Janeiro á 18' de maio de 1899.

(L. S.) OLYNTHO MAXIMO DE
MAGALHÃES.

(L. S.l ANJEL C. VICUNA.

VECHETO N. S9Ü0 - DE: lel Dl~ ABRIJ, DE }:)06

Abre. ao Mini s t erio das Relac ões Exter ioves um credito especial
de 150:0110$, papel, para o pagamento das despez as relati
vas ao Tribunal Arhitral estabelecido pelo art. II do
Tratado firmado em Pct ro polis em 11 de novembro de
190a e mandado cs ccuta r pelo decreto n . 5161, de lO de
março de 1\-104.

o Presidente (tu, Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Attcndcn.io ao que lhe expoz o Ministre de Estado das

Relações Exteriores e de accerdo com o Tribunal de Conta.s.,
prevlamaniu ouvido, com.. dispõe o art. 2°, § 2°, n . 2, letu-a
c elo decreto n . ~::;92, de S de outubro de 180ô;

Usando da autor-ização a que se referem o § 3° do art.. .40

da. lei n. 580. de 9 de setembro de 1830 e o § :~o do art. 25 da
lei n. 2i9:2, 'de 20 de outubro de 1877 ;

Decreta, :
Artigo unico , Pica aberto ao Ministorio das Relações

Exteriores um credito especial de 150:000$, papel, para paga
mento das despczas relativas ao Tribunal Arbitml estabelecido
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pelo art , n do Tratado firmado em Petropolis em 17 de no
vembro de 1903 e mandado executar pelo decreto n. 5161, de
10 do março de 1904.

Rio de Janeiro, 1-1 de abril de 1906, 18° da Repuhlioa ,

FRANCISCO D~ PAULA RODRIGJJES ALVES.

Iõo-Brancc,

DECRETO N. 5967 - DE 16 DE ABRIL DE 1906

Crea uma brigada de cavallaeía de Guardas Nacíonaes na comarca de
Posse, no Estado de Goyaa.

O Presidente da Republica dos Esta-los Unidos do Br'az.il,
para execução do decreto n, 431, de 14 de dezembro de 189G,
decreta-

Artigo umco. Fica cr-eada na Guarda Naclonal da comarca
de Posse. no Estado de Goyaz uma brigada de cavallaria,
com a desígnação de 7::1, a qual se constituirá de dous regi
mcntos,sob ns. 13 e 14, que se orgunizar'âc com os guardas
qualificados nos district.os da. referida. comarca; revogadas as
disposições em contrario.

ltio de Janeiro, 16 de abril de 1906, 18° da Republíca.

FRANCISCO DI:: PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seabra ,

DECRE.TO N. 5068 -DE 16 Dl~ ABlUJ, DE 190G

Ci-ea mais uma brigada de cavallaria de Guardas Nectonaes na co
marca de Mundo Novo, no Estado da Bahia.

o Presidente da. República dos Estados Unidos do Braz.ll,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896
decreta:

Artigo unícc . Fica. creada na Guarda Nacicnal.da comarca
de Mundo Novo, no Estado da Bahia, mais uma brigada de
cavallaria, com a designação ele 70"', ao qual se constituirá de
doua regimentos, sob ns. 139 e 140, que se organizarão com
os guardas qualiflcados nos distríctos da referida comarca ;
revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, lG de abril de 1906, 18° da ltepublíca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seobra,
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DECRETO N. 5969 - DE 16 DE ABRIL DE 1906
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Ceea uma brigada de cavallarta de Guardas Nacíonaea no Dopai-ta
menta do Alto Juruâ, no Territorio do Acre.

O Presidente da, Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o decreto n. 5188, de 7 de abril de 1904, que
organizou O' Territorio do Acre, e nos termos do decreto a. 431,
de 14 de dezembro de 1896, decreto'

Artigo uuico , Fica creada no Departamento do Alto
rurua, no Territorio do Acre. uma brigada de cavallaria de
Guardas Nacíonaes, com a designação do I", a qual se cons
ütuira de dons regimentos, sob ns. I e 2, que se organizarão
com os guardas qualificado; no referido departamento j rcvo
gadae as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 1906, 18° da Republica,

FRAl'\CISCO DF, PAUl,.'\. RODRIGUES ALVES.

J. J. Seoõro,

DECRETO N. 5970 - DE 16 DE ABRIL DE 1903

Crea mais duas brigadas de iufantaria de Guardas Nacionaea no De
partamento do Alto Juruã, no 'I'errítorío do Acre.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Ic-aaíj,
tendo em vista o decreto n. 5188, de 7 de abr-il de 1904, que
crgantzou o 'rerrítorto do Acre, e nos termos do decreto
n. 431, de 14 de dezembro de 1890, decreta:

Artigo unico , Ficam creadas na Guarda Nacional do De
partamento do Alto Jnrua no Ter-ritorio do Acre, mais duas
brigadas de iníantar-lu, com as deslguacões de 8a. e 0'\ as quaes
se constituirão dos batalhões ns. 22, 23, 24, 25, 26 c ;a do
serviço actívu, e 8° c go do da, reserva, que se organizarão
com os guardas qualificados no referido departamento; revo
gadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 1906, 18° da Rcpubllca..

FRANCISCO DJ~ PAULA RODRIGUES ALVES,

J. J. Seabra,

DECRETO N., 59il - ns 16 DE ABRIL DE 1906

Orea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacíonees no; CO~

marca de Jabotícabal, no Estado de S. Paulo.

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
para execução de decreto n, 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unlco. Ficlt ecoada na Guarda Nacional da comarca
do Jaboticabal, no Estado de S. Paulo, mais uma brigada de
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Infantar-ia, com a designação de lOOa., a. qual se constituirá de
ires hatulhôes do ser-viço activo, SJb 11S. 478, 479 e 480, c de
um do da reserva, sob n, 160, que se orga.nizarân com os
guardas qualíücadoe nos dísr.ríctoe do município de Ribeirão
ainno, partencento á, referí.Ia comarca ; revogadas as disposl
ções em contrario •

Rio de Janeiro, 16 de abril de 1906, 18" da Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Secara,

DECR1~TON. 3972·- DE 16 DE ABRIL DE 1906

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas Naclonaes na co
marca de Pacatuba, no Estado do Ceará.

O Presidente da República dos Estados Unidos do TIra
zíl, para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de
1896, decreta :

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da co
marca de Pucatuba, no Lstado do Ceará, mais uma brigada.
de infantaria, com <.1, designação de 8lE'" a qual se constituirá
de tres batalhões do serviço activo sob ns. 241, 242 e 243,
e de um do da reserva, sob n. 81, que se organizarão com
os guardas qualificados nos dístrlctos da mesma comarca;
revogadas as disposições em contrario.

Rio d.e Janeiro, 16 de abrtl de 1906, 18° da Repnbfica ,

FRANCISCO DE PAULA ROD!UG-UES ALVES.

J. J; Seabra,

DECRETO N. 5913 - DE 16 DE ABRIL DE 1906

Transfere a séde da 2a. brigada de artilharia da Guarda Nacional, do
Estado de S. Paulo, para a comar-ca de San-tos, no mesmo Estado.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Br'azfl :
Attendendo ao que represcntou o commandante superior

interino da Guarda. Nacional no Estado de S. Paulo, decreta :
Artigo unícc. Fica transrerída para a comarca de sa.itos,

no Estado de S. Paulo, a sédo da. 2a brigada de artilharia da
Guarda Nacional, creada na Capital do mesmo Estado pelo de
creto D. 3826, de 17 de novembro de 1900, e a qual Se orga
níaarã cornos guardas qualificados lia alludida comarca;
revogadas as disposições em contrarío.

Rio de Janeiro, 16 de abril .de 1906, 18° da Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALvss,
J. J. Seaôra ,
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DECRETO N. 5974 - DE lG DE ABRIlJ DE 1906
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Abre ao Minieter io da Juattca c Negocies Interiores o credito
de iO:OOOS para representação do Braafl no Quarto
Congresso Internacional de Assistencia Publica e Pri
vada em Milão,

o Presidente da. República dos Estados Unidos do Brnztl,
usando da autorização contida no art , 3°, n, 1, da lei n. 8453,
de 30 de dezembro de 1905:

Reso.vc abrir' ao Mintsterio.da Justiça e Negocias Intcr-íores
o credito de 10:000$ pua. oceorrer ás despesas com '-"L repre
scntação do Braz.il no Quarto Congresso Internacional de Assis
tencic Publica e Privada em Milão.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 1906, 18° da Repuhlica..

FRANCISCO Dg PAULA RODlUGUES AI,VES.

J. J. Seobrá,

DECRETO N. 59;5 - DE 18 DE ABRIL Dl; }905

Crea as escolas p r ofies ionaes de artilharia, de foguistas e de
timoneiros, sonda dores e eignaleiros e manda executar os
respectivos regulamentos.

o Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Braail
resolve, de conformidade com o art. lo, § 30, os. 1,2 e ::3, do
decreto n. 1I8A, de 15 de junho de 1004, cl'e<:y> escolas pro
ftssicnaes de artilharia, de foguistas o de timoneiros. sondadures
e stgnate.ros e mandar executar os regujurnentos que a este
acompanham.

Rio de Janeiro, 18 de abrtl de l!JOG, 180 da República.

FRANCISCO DE PAULA RODIUGUESATJVES •

.Julio Ceeor de Noronha.

Reg;ul'}),31.uento .d.a. escola de artilharia,

CAPITULO I

DA ESCOLA E SEUS FINS

Art. 1.° A escola de artilharia tem por fim ministrar aos
offlciaes e pracas a conveniente ínstrueção dessa arma, cor
respondente ás respectivas funcções.

Art, 2,0 A escola funccíonarã no navio designado pelo
Minísterio da Marinha.

Este navio será provido de todos os elementos necessarlos
ao ensino theorico e pratico de accordo comvos programmas
adoptados.
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Art. 3. G A escola ficará. dírectatnente subordinada ao chefe
do cstado-maior da. Armada, por cujo intermedio podeãr o
respectivo dírector corresponder-se com a. secretaria de Estado
sobre trabalhos escolares e outros assumptos que dependerem
de resolução do Ministro da Marinha.

Art. 4. 0 O serviço do navio-escola é independente de
qualquer outro da esquadra.

Art. 5.° As disposições em vigor na Armada, quanto ao
serviço e disciplina em geral, não contrarias ao presente regu
lamento. serão applloaveís ao navio-escola.

Art. 8.° O navio-escola terá uma lotação fixada pelo
quartel-general, attendendo ao seu fim, ás exigencias do ser
viço e do ensino.

CAPITULO-H

DOS CURSOS

Art. 7. o Haverá na escola de artilharia dous cursos dís
tinctos: um para ofücíaes e outro para inferiores e praças do
corpo de marinheiros necíonaes.

Art. 8. 0 Oscursos começarão a 15 de março e terminarão
em 15 de dezembro.

Art. 9.° O curso para officiaes comprehenderá: o estudo de
todo o material bellico empregado na marinha moderna; deter
minação dos desvios e meios de corrigil-os; calculo e uso das
taboas de tiro; conhecimento e uso dos instrumentos geralmente
empregados para determinação de velocidades íníctaes, pressões,
recúo, densidade das pólvoras, exames das boccas de fogo e
munições.

Estudo das diversas polvaras ; meios de examínal-as e con
servai-as. Telemetras. Escola de tiro.

Art. 10. O ensino destas materias será feito segundo pro
grammas organizados pelo Ministro da. Marinha, tendo em vista,
sem prejuízo do ensino theorico tndíspensavel, dar o maior des
envolvímento possível á parte pratica do curso.

Art. 11. O curso dos inferiores e praças dívtdü-se-ha em
duas partes: ensino auxiliar e ensíno teehnico,

Art. 12. O ensino auxiliar comprehenderá: arithmetica
elementar e pratica até proporções, inclusive o systema metrico;
noções goraes de geometria plana. e no espaço, incluindo ava
liação de áreas o volumes; meios praticas para. a medida e
avaliação de angulos, alturas e distancias.

Art. 13. O ensino technico comprehenderê as materias o
obedecerá á divisão de que trata o a.rtigo subsequente ; será,
porém, essencialmente pratico e limitado ao conhecimento das
armas, munições, emprego dos apparelhos e accessorios usados
ou adaptados em nossa marinha.

Art. 14. Ainstrucção dos inferiores e marlnheiros-alumnos
far-se-ha pelo Manual approvado pelo Ministro da Marinha,
recebendo cada alumno, gratuitamente, no principio do anno
Ieetívo, um exemplar do referido Manual.
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Paragrapho uníco. No caso de perda ou extravio, far-se-ha
a entrega de novos exemplares, mediante desconto da respe
ctiva importancia, si a perda tiver sido devida a proposito ou
descuido, a juizo do dtrectoc.

Art. 15. As alterações que se tornarem necessarias DO
jl{anual poderão ser feitas com autorização da secretaria.
de Estado, em vista de proposta, devidamente motivada, dos
ínstructores, por mtermedío do director da escola.

Art. 16. Asespertencías e exereicíos que não puderem ser
realizados no navio-escola ou na linha de tiro da marinha, serão
efíectuados em outros estabelecimentos, navios, ou fortalezas,
mediante prévia autorização do Ministro da Marinha.

Art. 17. Para os exercicios ao alvo irá o navio-escola â
Ilha Gl'ande ou a outro ponto qualquer determinado pelo-cnete
do estado-maior da. Armada, tres vezes, pelo menos, durante
o anno lectívo, devendo ahi permanecer nunca menos de um
mez,

Art. 18. N:) fim de cada exercício os offlcíaes-alumnos
apresentarão os respectivos mappaa e díagrammas dos tiros e
o instructor das praças uma íntormação sobre eüas.

CAPITULO lI!

no MATERIAL DE ENSINO

Art. 19. O navio-escola possuirá os instrumentos geral
mente empregados para determinação das velocidades íníciaes,
pressão-nas boccas de fogo, medida do recúo, densidade das pol
voras, exame das boccas de fogo e projectis, medidas de dístan
cías no mar, etc.

Paragrapho untco. Haverá tambero amostras de polvoras e
modelos de armamento e munições usadas em a nossa e outras
marinhas.

CAPITULO IV

DA MATRICULA

Art. 20. A matricula na escola de artilharia é obrtgatoría
para os 1°5 tenentes da Armada com tempo de embarque
completo, e facultativa para os capttães-tenentes nas mesmas
condições.

Paragrapho unico , Todos os offlciaes matrtculados estarão,
sujeitos ao regimen escolar inclusive os exames.

ArL 21. Os offlclaes superiores poderão frequentar, como
ouvintes, as aulas e exercicios escolares mediante autorização
do Ministerio da Marinha.

Paragrapho uuioo, Estes orâcíaes não terão resídencia na
escola e só serão submettídos a exame a seu pedido e por ordem
da secretaria de Estado.

Art. 22. O numero de alumnos, comprehendidos otâcíaes 8
praças, será annualmente fixado pelo Ministro da Marinha.
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Art. 23. A designação dos oâtctees que tiverem de cursar-a.
escola será feita pelo chefe do estado-maior- da Armada e pu
blicada em ordem do dia na primeira. quinzena de fevereiro de
cada cnno.

Art. 24. Os los tenentes serão designados por ordem de
antiguidade, salvo impedimento provado ou ordem do Ministro
da Marinha, motivada por couvenlencía do serviço.

Art. 25. Os capitães-tenentes candidatos á matrícula de
verão requerel-a ao chefe do estado-maior da Armada, até o
fim de jü.neiro do anno em que se queiram matricular, não
sendo tomados em consideração os requerimentos que entrarem
no quartel-goueraí em data posteriur,

Art. 26. O numero de capitães-tenentes designados para a
matricula não poderá exceder aquarta par-tedo total dos orâciaes
alurnnos fixado, t-ndo direito de preferencia os mais antigos,
salvas as restricções do art. 24.

Art. 27. Todos os ofííciaes designados deverão apresentar-se
na escola de 10 <lo i4 de março, sendo chamados com a necessaria
antecedencía os ausentes desta,Capital,

.AI't. 28, Só poderão ser escolhidos para a matr-icula marí
nheíros disciplinados e inteHigentes, que estiverem habilitados e
contarem, pelo menos, um anno de serviço. Rendo preferidos os
oriundos das escolas de aprendizes marinheiros.

Art. 29. O commandante geral do corpo de mar-inheiros,
trinta dias antes da abertura das aulas, enviará ao quartel-ge
neral uma relação das praças que estiverem nas condições de
ser matriculadas.

Pnragranhn unico . O quartel-general, em ordem do dia, de..
slgnará as que devem ser admittidas.

Art. 30. O commandante geral do corpo de marinheiros
nactonaes fará passar, 15 dias antes da abertura das aulas, para.
o navio-escola, as prucas assim designadas, acompinhadas de
uma relação e respectivas cadernetas.

Art. 31. Logo dopoís da sua apresentação serão as referidas
praças sujei tas a exame de idoneidade, por uma couuníssão com
posta do vice-director, de dous capitães-tenentes instructores e
do medico da escola.

Parugrapho nntco. O resultado deste exame será. levado pelo
director ao conhecímento do chefe do estado·maior da Armada,
que mandará excluir da matricula e substituir por outras, as
praças que por defeito physico ou insufficiencia íntellectual não
forem julgadas em condições de frequentar com vantagem a
escola,

Art. 32. Dous mezes depois de começadas as aulas serão os
maI'inheiros·alumnos súbmeuidos a novo exame, perante uma
commissão composta do dírector e de dous capitães-tenentes
instructores sobre as matérias do curso até então estudadas.

Em vista do resultado do exame e das notas de aproveita
monto, applioação e procedimento. a eommtssão organizará uma
lista das praças, cuja conservação na escola não t'ôr julgada con
veniente.
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Paragrapho uníco, Esta. lista será remettida pelo díreetor
ao chefe do estado...maior da Ar-mada,que mandará desligar da
escola os alumnos nolla comprehendídos.

CAPITULO V

DO PESSOAL

Art. 33. Além dos alumnos oüícíaes e praças de pret
haverá para o serviço da escola de artilharia. o seguinte
pessoal:

Um dírector , que será o commandante do navio;
Um více-dírectore- offícial superior do corpo da Armada-

que será o ímmedia.to do navio;
Dous instruciorcs - capitães-tenentes da Armada;
Um adjunto Iustructot- - l° tenente da Armada;
Um secretario - ofâclal subalterno effectivo-do corpo da

Armada;
Um cirurgião, que será o do n.rvio ;
Um oommissar-lo, que será o do navio;
Dous sargentos ou inferiores do corpo de marinheiros 0<1-

cionaes, habilitados em artilharia, sub-ínstructores ;
Um escrevente, ajudante do secretario;
Um armeiro;
Despenseiros, cozinheiros e criados, de accordo com as

necessidades do ser-viço, em vista do numero de alumnos
annualmente fixado.

Art. 34. Salvo ordem do Ministro da. Marinha, devida á.
exigencia do serviço ou á conveníencia do ensino, nenhuma
alteração poderá ser feita no pessoal da. escola.durante oanno
Ieetívo,

Art. 33. Exceptuados os exercicios militares, que serão
feitos sem prejuízo dos trabalhos escolares; só no caso do artigo
anterior poderá o pessoal da escola Ser distrahido destes tra
balhos para qualquer outro serviço.

CAPITULO VI

DAS NOMEAÇÕES DO PESSOAL

Art. 36. O díreotor, o vice-dlrector, os ínstructores, os
adjuntos e o secretario serão nomeados pelo Ministro da Ma
rinha e o demais pessoal pelo chefe do estaco-maior da Armada.

Art. :37. Os ínstruetor es serão nomeados designadamente
para os dous cursos.

Art. 38. Só poderão ser nomeados instructores capitães.
tenentes da Armada com o tempo de embarque completo, que
tiverem feito estudos especlaes sobre as ma.terias que constituem
o curso da escola e particularmente as da secção para que
tiverem de ser nomeados e adquirido provada competencía,
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Art. 39. Os ínstructores servirão por tempo não maior de
tres armes.

Art. 40. A nomeação de adjuntos deverá recahír exelusi
vamente sobre primeiros-tenentes com tempo de embarque com.
pleto, que possuírem o diploma de ofâcial artilheiro e de
provada eompotencía.

Paragrapho uníco. Os adjuntos servirão por tempo não
supenor a dous annos.

Art. 41. O secretario, official do quadro activo , será
nomeado por tempo não superior a dous annos.

Art. 42. As commissões do pessoal não mencionado nos
artigos anteriores não terão duração determinada, guardadas as
prescripções do art. 34.

CAPITULO VII

DO DIRECTOR

Art. 43. O director, como primeira autoridade da escola, é
o prínclpul responsável pela manutenção da ordem, dísclplina
e regularidade de todos os serviços da mesma escola.

Art. 44. Compete ao. dírectcr :
a) Executar €I fazer cumprir o presente regulamento e mais

disposições em vigor e ordens das autoridades;
r b) 1'iJ,zer observar rigorosamente os programmas de ensino

e exames;
c) corresponder-se com o chefe do estado-maior da Armada

e por seu intermedio, com o Ministra da Marinha, sobre os
assumptos que dependerem de resolução do mesmo Ministro;

d) determinar os serviços dos offlclaes, atumnos e mais
empregados da escola. nos limites da competencía e attribuições
de cada um, de conformidade com o presente regulamento e o
regimento interno;

e) chamar' ao cumprimento àe seus deveres os funccio
narios que estiverem em falta, procedendo contra elles de
conformidade com o codigodisciplinar da Armada;

f) designar, em caso de urgeneía, substituto para qualquer
íuncctonarro impedido, dando conhecimento desse aoto á auto
ridade competente, para providenciar corno no caso couber;

g) propôr ao quem de direito as medidas que julgar conve
nientes a bem da instrucçãoe dos serviços da escola, nos casos
não previstos neste regulamento;

h) apresentar, no fim do anno lectivo, um relataria eir
cumstanciado sobre todos os serviços da escola, acompanhado,
na parte relativa ao ensino, das notas e mappas sobre as eape
rtencíus e cxercicios effectuados, com as observações que a
pratica lhe tiver suggerido sobre os meios de melhorar os
mesmos serviços.
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CAPITULO VIII

DO V1CE- DIRECTOR
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Art. 45. Aovíce-dírector compete:
a) substituir o director, no caso de falta ou impedimento;
b) cumprir, transmittir e fazer cumpr-ir as ordens do

director, tanto referentes ao ensino, como á economia. e disci
plina do estabelecimento, que especialmente lhe caberá fis
calizar;

c) exercer, no que fôr applícavel á escola, todas as attrí
buições de 20) commandaute de navio de guerra e as que lhe
couberem pelo regimento interno.

CAPITULO IX

DOS INSTRUCTORES

Art. 46. Aos ínstructores, quo não est:1l'âo sujeitos a qual
quer serviço extranho ao escolar, compete:

a) promover por todos os meios a seu alcance a Instru
cção theorica e pratica. dos alumnos, observando e fazendo
observar pontualmente os programmas e horarios estabele
cidos para as aulas, experíenctas e exercicios pratícos, aos
quaes darão o maximo desenvolvimento ;

b) mzer- as preieccões e dirigir pessoalmente os trabalhos
e eserctcíos dos alumnos ;

c) dirigir o fiscalizar o ensino pra tico dos alumnos praças
de pret, que fór feito pelo 10) tenente adjunto. auxiliado pelos
sargentos sub-íustructores ;

d) requisitar ao director, e por seu íntermedlo as autorida
des competentes, tudo quanto fôr nocessario a. bem do ensino;

e) ter a seu cargo o material pertencente ao ensino das
matarias do respectivo curso;

f) Iançar em livro próprio as notas 'de applícação e apro
veitamento dos alumnos ;

g) prestar mensalmente ao director informações sobre, °
aproveitamento e aptidão dos mesmos alumnos para o serviço
de artilharia;

h) acompanhar os alumnos aos navios e estabelecimentos
cuja. visita juigarem conveniente, tazendo-os assistir ou tomar
parte nos exercícíoa que no mesmo se realizarem, mediante
prévio aviso e ordens da autoridade competente, especial,
mente quando taes exercidos não puderem ser effectuados na.
escola;

i) notar em livro especial as experíencías, trabalhos e
exerci cios realizados, com observações relativas ao rnateríal
empregado, dispendído ou Innnilisado, e outras que julgarem
opportunas ;
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j) enviar mensalmente ao director a nota do material
díspendído .c?m tr abalhos do gabinete, assim como, depois de
cada exercício, o m appa ou relação do material gasto ou ínuti
Iísado no mesmo, afim de servir como elemento para descarga
do competente responsavel ;

h) fechar diariamente o ponto dos ofücíacs-alumnos assí-
gnando na secretaria o livre respectivo. '

Art. 47. Os instructores irão diariamente ao navio-es~ola.

CAPITULO X

DO ADJUNTO

Art. 48. Ao adjunto, que não estará sujeito a outro Ser
viço além do escolar, compete:

a) auxiliar o ínstructor no ensino tbcor-íco e pratíco ;
b) rubricar a lista de presença dos martunetros nas aulas

o exercícios apresentada pelos sargentos sub-ínstruetores.

CAPITULO xr

DO SECRET ARIO

ArL 49. Ao secretario compete:
a) ter a seu cargo a corresponôencía offlcial da Directoría

da escola e bem assim a cscrtptnracão dos livros de assenta
mentos, registros. termos de exame c outros, pertencentes á

secretaria. especificados no regimento interno;
b) ter sob sua guarda e responsabilidade a biblíotaeca e

o arcnívo da escola.

CAPITULO xu

DOS OFFICIAES-ALUMNOS

Art. 50. Os offlciaes-alumnos teem por dever:
a) comparecer ás aulas e exercícios a hora marcada no re

gimento interno para assígnatura do ponto, só podendo retirar
se de Dois de terminados os trabalhos;

b) notar em livros ou cadernos apropriados o resultado
das expertcncías e exerctclos, com os respectivos mappas e dia
gramrme, organizados de accordo com os modelos adaptados,
tudo acompanhado das observações que julgar-em uteís.

Estes cadernos serão apresentados no acto do exame, afim
de serem tomados em consideração no julgamento das provas:

c) fazer o serviço diario da escola, segundo -(1 tabella OI'

ganizada e disposições do regimento interno, tendo, no que fôl
applícavol ao navto-oscolaas attribuições de official de quarto

d ) arranchar no navio-escola.
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CAPITULO XIII

DO ESCREVENTE

267

Art. 51. O escrevente tem por obrigação:
a ) auxiliar o secretario na oscnpturacão e registro da

correspondencte offlelal e em outros serviços da. secretvria,
que pelo mesmo lhe forem determinados;

b) apresentar ás horas convenientes o livro de ponto aos
instructores, adjunto e offícíaes-alumnos para a devida assí
gnatura.

CAPITULO XIV

DOS SARGENTOS SUB-INSTRUCTORE:5

Art. 52. Aos sargentos sub-íustt-uctorea compete;
a) auxiliar os tostruetores e adjunto em tudo quanto for

relativo ao ensino das praças e ã conservação, esae!o c preparo
do material para as aulas e exercícios, e em outros serviços que
pelos mesmos lhes forem designados;

b) fazer a chamada dos marínueíros-alumnos antes das
aulas e exercteíos. apresentando a lista. de presença. para ser ru
bricada pelo lo tenente adjunto.

CAPITULO XV

DO ARMEIRO

Art. 5:3. O armeiro velara, sob a fiscalização GC's tnstructo
l'OS, pela conservação do material de ensino.

CAPITULO XVI

DOS DEMAIS EMPREGADOS

Art. 64. O commíssario e respectivo fiel, o crrurmao, o
enfermeiro e demais pessoal serão os encargos e obrigações de
terminadas em lei e outras disposições em vigor na. Arunda o
que serão devidamente ospccíflcadas DO regimento interno ,

CAPITULO X VlI

DOS EXA~ms

Art. 55. Oito dias dppois do encerramento das aulas terão
começo os exames dos offlctaes-a.lumnos, por ordem de autlgul
dade, eãectuando-se ímmedíatamente depois 08 dos marinheiros.

Art. 56. Serão considerados como tendo perdido o anuo,
e não serão sujeitos (1 exame, os alumnos que tiverem dado
durante o anno Iectivo dez faltas não justitícadas ou quarenta.
justiticadas.
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Paragrupho uníco , Estas faltas serão definadas no regi
mento interno.

Ar!;. 57 A commlssão examinadora compor-se-na do dlre
ctor- da escola, como presidente. dos dous instructores e de
um examinador' nomeado pejo Ministro da Marinha.

Art. 58. Os exames serão feitos em presença do chefe do
estado-maior da Armada, ou de um offlcia! general por elle
designado.

Art. 59. O exame dos offi.ciaes constará das seguintes
provas:

a) escrípta, - constando pelo menos de uma questão
thcoríea e da resolução de um problema sobre as materias do
rso ;

b) oral - sobre questões theoricas a praticas;
c ) pratica, - que consistirá em trabalhos com appare

hos ou na execução de serviços relativos ao estudo das armas e
polvoras,

§ I .» A prova escripta será. feita no mesmo dia e sobre
as mesmas questões para todos os offlclaeswalumnos, sendo o
ponto tirado á sorte pelo mais antigo. Esta prova durará no
maximo quatro horas.

§ 2. o O ponto para a prova oral será tirado no acto do
exame pelo offloial. examtnando ,

Esta prova será feita por turmas de seis officiaes ;
A arguição durará de dez a quinze minutos por parte de

cada um dos tres examinadores;
O director, sempre que julgar conveniente, poderá arguir

qualquer dos otfíciaes examinandos, por tempo não excedente
ao inlíicado para os outros examinadores.

§ 3. o A designação dos trabalhos para a Pl'OVa. pratica será
também feita. á sorte.

Art. 60. As turmas para esta prova serão formadas pelo
numero de offieiaes determinado pelo director, por Intlicaçâo
dos instruetores, segundo a natureza dos trabalhos, capacidade
dos Iocaos onde se tiverem de realizar os exames e outras cír
cumstancias relativas aos mesmos trabalhos.

Art. 61. Aos officiaes examinandos serão fornecidos o ma
terial e pessoal que requisitarem, para execução dos trabalhos
que lhe couberem por sorte.

Pai-agrapho unico. O tempo concedido para a prova pratica
dependera da natureza do trabalho que tiver de ser effectuado,

Art. 62. Os examinadores, ínelusíve o presidente, expri
mirão seu juizo sobre cada. uma das provas por grãos de Oa 5.
cor respondendo :

O á nota má;
1 e 2 á nota soffrlvel ;
3 e 4 á nota boa;
5 li. nota optíma,
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Art. 63. Terminados os exames far-se-ha a. somma total
dos gráos de cada offlcial-alumno, sendo considerados Inhabtlí
tados os que obtiverem menos de 36.

Art. 64. Os exames dos marinheiros..alumnos serão vagos
e constarão de duas provas, ambas praticas, sendo uma. oral!e
consistindo a outra em trabalhos ou manobras relativas ao ser
viço de artilharia.

Art. 65. O julgamento destas provas far-se-ha do modo in
dica.do no art. 62, sendo considerados inhabilitados os que não
alcançarem mais de 20 gráos; approvados simplesmente., os
que obtiverem de 21 a 28; - plenamente, os que obtiverem
de 29a 36 e com dístincção os que alcançarem numero su
perior.

CAPITULO XVIII

DOS DIPLOMAS

Art. 66. Aos officiaes approvados será conferido o diploma.
de offieial artüncíro, de accordo com o modelo approvado pelo
Ministerio da Marinha.

Art. 67. Aos martnheíros-alumnos approvados com dís
tíncção e plenamente serão concedidos, respectivamente, di
plomas de 10 e 20 artilheiros e os de ajudantes artilheiros aos
que tiverem obtido approvação simples.

Art. 68. A concessão dos diplomas será. lançada nos assen..
tamentos dos offlciaes e praças, mencionando-se, nos destas ul
timas, os grãos de approvação,

Ci\.PITULO XIX

DOS VENCIMENTOS

Art. 69. Os vencimentos do pessoal da escola serão os es
tabelecidos nas tabeIlas em vigor, sendo considerados embar
cados o secretario, offícíaes-alumnos e praças.

CAPITULO XX

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 70. No dia seguinte ao da entrega dos diplomas, que
deverá ter logar dentro de oito dias depois de termmados os
exames, serão os ofâclaes-alumnos desligados da escola, afim de
se apresentarem ao chefe do estado-maior da Atroada, que
lhes dará o conveniente destino.

Art. 71. O diploma de artühelro constituirá um titulo de
merecimento para o otficial e dar-Ihe-ha direito de prefet-encia
para as nomeações de ínstructor e encarregado de artilharia nos
navios e estabelecimentos da Marinha,

Executivo - i'JOO 24
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Art. 72. Terminada a distribuição dos diplomas o director
da escola fará regressar para o respectivo corpo, com a devida
venía do chefe do estado-maior da Armada, os marínheíros
alumnos que serão destacados para os navios, segundo as
necessidades do serviço.

Art. 73. As praças que tiverem sido approvadas com dís
tíucçâo, si houver vagas, serão logo promovidas á classe ímme
diatamente superior, sendo classificadas na companhia de arti
lheiros, com direito ás respectivas vantagens, os que tiverem
obtido diplomas de lu ou 2u artüheíros.

Art. 74. Os marinheiros alumnos que tiverem perdido o
anno por justa causa e os que tiverem obtido approvação sim
ples, poderão repetir o anno por autorização do chefe do estado
maior da Armada si, por seu procedimento e applícação, forem
merecedores dessa concessão.

Art. 75. Osoffícíaes que tiverem perdido o anuo, por mo
tivo justificado e aquelles cujo numero de pontos tiver sido
superior a 24l poderão repetil-o, por autorízação do Ministro da
}1arinha, no caso de informações que os rccommendem .

Art. 76. O regimento interno, que opportunamente será
expedido, regulará o modo de execução de todos os serviços
da escola e precisará os deveres do respectivo pessoal, além
dos indicados no presente regulamento.

CAPITULO XXI

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS

Al't. 77. Os officiaes que servirem, ou tiverem servido.
como professores ou tnstructores da escola ou do curso de arti
Ihaeia e não possuírem o diploma do official artilheiro, terão
direito ao mesmo diploma e vantagens correspondentes.

Art. 78. Emquanto a linha de tiro da Marinha não estiver
prompta, os alumnos da escola frequentarão a do Exercito.

Art. 79. Revogam-se as disposições em contrario.
Secretaria de Estado dos Negocias da. Marinha, 18 de abril

do la06. - Julio Cezar de Noronha.

CAPITULO I

DA- ESCOLA E SEUS FINS

Al't. 1. U A escola de foguistas tem par fim habilitar pessoal
para fazer o trauaiho de fogo das caldeiras dos navios da mari
nha de guerra e o ser-viço auxiliar' necessario ao íunccíona
mento das machínas em geral.
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Art. 2. 0 A escola S81':1 estabelecida em terra, em um local
apropriado, ou a bordo de um navio para este fim designado.

A escola será provida das installações, apparelhos e ferra
mentas necessartas ao ensino.

Art. 3.0 Aescola de foguistas ficarâ directamente subordinada
ao chefe do estado-maíor da Armada, por cujo Intermédio poderá
o respectivo dírector corresponder-se com a secretaria de Estado
sobre trabalhos escolares e outros aseumptos que dependerem
de resolução do Ministro da Marinha.

Art. 4. c Si a escola for em navio. o serviço deste serâ in
dependente de qualquer outro da esquadra.

Art. 5. o As disposições em vigor Da Armada, quanto ao
serviço e disciplina em geral, não contrarias ao presente regu
lamento, serão applicavets â escola.

CAPITULO Il

DO CURSO

Art. 6. 0 O curso começará a 15 de janeiro e terminará a
15 de dezembro, funccionaudo sem ínterrupção no porto ou em
viagem.

Puragrapho uuico , O Ministro da Marluha, de accordo com
as círcumetanctas, poderá alterar a data do inicio e do encer
ramen to do periodo de ínstrucçãc,

Art. 7. o O ensino dividir-se-Ita em preliminar e teohníeo,
Art. 8. 0 O ensino preliminar comprehenderá a nomencla

tura de toda a ferramenta usada nos trabalhos das machinas e
caldõiras, nomenclatura das partes esseneíaes de uma caldeira
e das peças de uma machina, exercícios repetidos e graduaes
do manejo da pá, fabricação de diversas gachetas e seu emprego,
preparação de massas diversas e cimentos, feitura de juntas
e arrumação do carvão.

Art. g. o O ensino techníco será theorico e pratico, de
accordo como ManuaL approvado pelo Ministro da Marinha.

Art. 10. ,O ensino preliminar durará trca mezes e o tech
nico oito.

Art. 11. Os alumnos que quizerem e tiverem a necessaría
robustez, aprenderão a trabalhar com escaphandro, sem pre
juizo do seu curso.

Paragrapho unico , Para esse fim serão enviados á Díreeto
ria de obras hydt-aulicas, em dias previamente combinados. para.
adquirirem a necessaria pratica.

Art. 12. Cada alumno receberá gratuítamente, no principio
de cada anuo Iectívo, um exemplar do Manual.

Paragrapho uníco , No caso de perda ou extravie far-se-ha
entrega de novo exemplar, mediante desconto da respectiva im
portancia, si a perda tiver sido devida a proposito ou descuido,
a juizo do director ,

Art. 13. As alterações quo SEl tornarem necassarlas no
Manual poderão ser feitas com autorização da secretaria de
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Estado, em vista de proposta. devidamente motivada dos in
strnctores por intermedio do director da escola.

Art. 14. As exper'Ienciaa e exercicios que não puderem ser
realizados com o material de que dispuzer a escola serão feitos
em outros navios e em estabelecimentos, mediante prévia auto-
rização do Ministro da Marinha. .

Art. 15. Durante o anno Iectívo 08 alumnos farão tres
viagens designadas pelo. quartel-general, devendo cada uma ser
pelo menos de dez dias de navegação a "Vapor.

Art. 16. Os alumnos frequentarão em dias determinados as
offleinas do arsenal e nellas trabalharão sob a dírecção dos
tnstructores adjuntos e sub-ínstructores.

Art. 17. As aulas e exercícios serão díaríos,

CAPITULO III

DO MATERIAL DE ENSINo

Ad. 18. A escola possuirá as ferramentas, ínstaüações,
apparelhos e modelos necessários ao ensino. Será. também pro
vida de uma pequena a:fficina, onde os arumnos possam tra
balhar.

CAPITULO IV

DA MATRIC'ULA

Art. 19. Só poderão ser matriculados na. escola. de foguís
tas os grumetes ou marinheiros de 2a classe de mais de dezoito e
menos de vinte c' cinco annos de idade, que provarem:

a} ter a robustez physica necessaria para o serviço do fogo;
b) sabor ler e escrever, pratica das quatro operações.artth

meticas e ter conhecimento pratico e applíeacão do systema me
trico decimal;

c) ter auxiliado o serviço de fogo a bordo dos navios da
esquadra navegando a vapor ou em embarcações' a vapor, a
serviço do Ministerio da Marinha.

Art. 20. São condições de preíereneia :
a) ter approvação no ensino elementar das escolas de

aprendizes marinheiros ou ser dellas oriundo;
b) ter feito o tirocinio de fogo acima especificado em torpe

deiras, caça-torpedeiras e em navios dotados de caldeiras aqua
tubulares.

Art. 21. O Ministro da. :Marinha fixará annualrncnte o nu
mero de alumnos,

Art. 22. O commandante geral do corpo de marinheiros
trinta dias antes da abertura das aulas enviará ao quartel-ge
neral uma relação das praças que estíverem. nas condições de
ser matriculadas.
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Paragrapho unico. O quartel-general em ordem do dia
designara as que devem ser admittidas .

.Art. 23. O commandante geral do corpo de mar!nheir~s
nacrouaes fará. passar para o navio-escola as praças assim desí
gnadas, acompanhadas de uma relação e respectivas cadernetas,
quinze dias antes da data marcada. para abertura das aulas.

Art. 24. Logo depois da Sua apresentação serão as referidas
praças sujeitas a uma. ínspecção de saudee exame de idoneidade
afim de provarem que satisfazem as condições a) e b) do
art. 19.

Paragrapho unico. Este exame será prestado perante uma
commissão composta do dírector e dos dous instructorcs.

Art. 25. O resultado do exame de que trata o artigo ante
rior será levado, pelo dírector, ao conhecimento do chefe do
estado-maior- da Armada, que mandara excluir da matricula .e
substituir por outros os alumnos que tiverem defeitosphysicos
e os que não estiverem habilitados e revelarem ínsufâcíencía
intellectuaL

Art. 26. Findo o ensino preliminar serão os alumnos sub
mettídos a novo exame perante uma commissão de que trata o
paragrapho unico do art. 24. A' vista deste exame e das notas
de aproveitamento e comportamento, a eommíssão organizará
uma lista dos alumnos cuja conservação na escola não fôr jul
gada conveniente.

Paragrapho UIDCO. Esta lista será remettida pelo dírector
ao chefe do estado-maior da Armada, que mandará desligar
da escola os alumnos nella comprehcndtdos.

CAPITULO V

DO PESSOAL

Art. 27. Além dos alumnos, haverá para o serviço da es
cola de foguistas o seguinte pessoal:

Um direetor, que será o commandante do navio ou estabe
lecimento ;

Um vice-dírector, offieial superior do corpo da Armada,
que será o immediato' do navio ou estabelecimento;

Um ínstruetor, capitão-tenente ou 10 tenente do corpo de
machínletas j

Dousadjuntos "do ínstructor, los ou 2°s tenentes machinistas ;
Um secretario, cfflcial subalterno, eífectívo da Armada;
Um círurgíão, que será o do navio ou estabelecimento;
Um commiesar-lo, que será o do navio ou estabelecímonto ;
Dous inferiores ou cabos-toguístas sub-instructores ;
Um escrevente, ajudante do secretarío,
Art. 28. Salvo ordem do Ministro da Marinha, devida á

exigencía do serviço ou á conveníencía do ensino, nenhuma al
teração poderá ser feita no pessoal da escola durante o anno
lectívo ,
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Art. 29. Exceptuados os exercicíos militares, q:.18 serão
feitos sem prejuízo dos trabalhos escolares, só no caso do artigo
anterior poderá o pessoal da escola s~!' dístrahido destes traba
lhos para qualquer outro serviço.

CAPITULO VI

DAS NOMEAÇÕES DO PESSOAL

Art. 30. O director, o vice-director, os lnstruetorcs, os
adjuntos e o secretario 881'5.0 nomeados pelo Ministro da. Ma
rinha e o demais pessoal pelo chefe do estado-maior da
Armada.

Art. 31. Só poderão ser nomeados ínstructores capitães
tenentes do corpo de engenheiros navaes ou los tenentes ma
chinistas com o tempo de embarque completo.

Art. 32. O instructor servirá por tempo não maior de
tres annos.

Art. 33. A nomeação de ,adjuntos devera reeahir sobre os
1°5 OU 2°' tenentes rnachinistas com tempo de embarque com
pleto.

Art. 3,1. Os adjuntos servirão por tempo não superior a
dous annns.

Art. 35. O secretario, offlcial do quadro activo, será no
meado por tempo não superior a dous annos.

Art. 36. As comrmssõcs do pessoal não mencionado nos
artigos anteriores não terão duração determinada, guardadas as
disposições do art. 28.

CAPITULO VIl

DO DIRECTOR

Al't. 0"7. O dit-ector-, corno primeira autoridade da. escola,
é o jmucipaj responsavel pela manutenção da ordem, disciplina
o regularidade de todos os serviços da mesma.

Art. .38. Compete ao dtrcctor :
a) executar e fazer cumpr-ir o presente regulamento e

mais ôteposíeões em vigor e ordens das autor-idades ;
b) fazer observar rigorosamente os programmas de ensino

e exames ;
c) corresponder-se com o chefe do estado-maior da Ar

mada e por seu Intermedío ,com o Ministro da Marinha, sobre os
assumptos que dependerem de resolução do mesmo Ministro;

d) determinar o serviço tios offíciaes, alumuos e mais em
pregados da escola, nos limites da ccmpetencia e attríbuíçõos
de cada um, de conformidade com o presente regulamento e
o regimento interno;

e) chamar ao cumprimento de seus deveres os funcciona
rios que estiverem em falta, procedendo contra elles de confor
midade com o codigo disciplinar da Armada;
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t) designar, em caso de urgcncía, substituto para qual
quer funccíonarío impedido, dando conhecimento desse, acto .a
autoridade competente, para providenciar como no caso couber;

9 ) propor a quem de direito as medidas que julgar con
venientes a bem da, instruccãc e dos serviços da escola, nos
casos não previstos neste regulamento;

h) apresentar, DO fim do anuo Iectivo, um relataria cir
eumstancíado sobre todos os serviços da escola, acompanhado,
na parte relativa ao ensino, das notas e mappas sobre as ex
períencías e exercícícs effectuados, com as observações que a
pratica lhe tiver suggerido sobre os meios de melhorar os
mesmos serviços.

CAPITULO VIl!

DO VICE-DIRECTOR

Art. 39. Ao vice-dírector compete;
g) substituir o director, no caso de falta ou impedimento;
b ) eumpnr, transmittir e fazer cumprir as ordens do di-

redor, tanto referentes ao ensino como á. economia e disci
plina da escola, que especialmente lhe caberá fiscalizar; .

c) exercer, no que fôr appllcavel á escola, todas as attrl·
buições de 2° commandante de navio de guerra c as que lhe
couberem pelo regimento interno.

CAPITULO IX

DO INSTRUCTQR

i\..rt. 40. Ao ínstructor, que não estará sujeito a qualquer
serviço extranho ao escolar, compete :

a ) promover por todos os meios a seu alcance a ínstme
çâo theonca e pratica dos alumnos, observando e fazendo ob
servar pontualmente os programmas e horaríos estabelecidos
para as aulas. experiencias e exercícios praticas. aos quacs
dará o máximo desenvolvimento;

b ) fazer c dirigir pessoalmente as prelecções;traba~
lhos e exercicíos dos alumnos j

c ) dirigir e fiscalizar o ensino pratico. dos alumnos que
fêr feito pelos los tenentes adjuntos, auxiliados pelos sargen
tos sub-Instructores ;

d ) requisitar- ao director, e por seu intermédio ás autorí
dades competentes, tudo quanto fôr necessarto a bem do ensino;

e) ter a seu cargo o material pertencente ao ensino das
matérias do respectivo curso;

f) lançar em livro proprío as notas de applicação e apro
veitamento dos alumnos ;

g ) prestar mensalmente ao dtrector informações sobre
o aproveitamento e aptidão dos mesmos alumnos para o ser
viço de foguista;
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h) .acompanhar os alumnos aos navios e estabelecimentos
cuja vísíta julg!t~emconveniente, fazendo-os assistir ou tomar
parte-nosexerclC~osque no mesmo se realízarem, mediante pre
via aviso e autorização da autoridade competente, especialmente
qua.ndo .taes exercícios não puderem ser effectuados na. escola;

i ) notar em livro especial as experiencias, trabalhos e
exercícios realizados, com observações relativas ao material
empregado, dispendido ou ínutílisado, e outras que julga.rem
opportunas ;

j:) enviar mensalmente ao dírector a nota do material dia
pendido.com trabalhos da machina e offlcina, assim como, de
pois de cada exercicio, o mappa ou relação do material gasto
ou ínutíltsado no mesmo, afim de servir como elemento
para descarga do competente responsavel.

Art. 41. O instructor comparecerá diariamente a escola,

CAPITULO X

DOS ADJUNTOS

Art. 42. Aos 10$ ou ::;0$ tenentes adjuntos, que não estarão
sujeitos ar outro serviço além do escolar, compete :

a) auxiliar o instructor no ensino theorico e pratico dos
aíumnos ,

b ) rubricar a lista de presença dos alumnos nas aulas e
exercícíoa apresentada pelos sub-ínstructores.

CAPITULO XI

DO SECRETARIO

Art. 43. Ao secretario compete:
a) ter a seu cargo a correspondencía ofticial da Directoria

da escola e bem assim a escripturação dos livros de assenta
mentos" registros, termos de exame e outros pertencentes á S8 w

cretaría, especificados no regimento interno;
'b) ter.sob sua guarda e responsabilidade a bíblíotheca e o'

archívo -da escola.

CAPITULO xn

no ESCREVENTE

Art. 44. O escrevente tem por obrigação:
auxiliar o secretario na escripturação -e registrada cor

respondeneía otâcíal e em outros servíços da -secretaria, que
pelo mesmo lhe forem determinados.
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CAPITULO XIII

DOS SUB·INSTRTICTORES

377

Art. 45. Aos eub-lnstructores compete:
a ) auxiliar o ínstructor e adjuntos em tudo quanto fôr

relativo ao ensino das praças e na conservação, asseio e pre
paro do material para as aulas e exercícíos e em outros ser
viços que pelos mesmos lhes forem deaíguados ;

b ) fazer a chamada dos alumnos antes das aulas e exer
cicios, apresentando a lista de presença. para, ser rubricada
pelo official adjunto.

CAPITULO XIV

DOS DEMAIS EMPREG t..DOS

Art. 46. O commíssarío e respectivo fiel, o cirurgião e
demais pessoal terão os encargos e obrigações determinadas
em lei e outras disposições em vigor na Armada e que serão
devidamente especlflcadas no regimento interno.

CAPITULO XV

DOS EXAMES

Art. 47. Oito dias depois do encerramento das aulas terão
comeyo os exames.

Art. 48. Serão considerados como tendo perdido o anno
e não serão sujeitos a exame, os. alumnoa que tiverem dado
durante o anno Iecüvo 10 faltas não justificadas ou 40 justi·
fícadas.

Art. 49. A commíssão examinadora compor-se-ha do
dírector da escola como presidente, dos dous instructores e de
um examinador nomeado pelo Ministro da Marinha.

Art. 50. Os exames serão feitos na presença do chefe da
estado-maior da Armada ou de um ofücíal general por elle
designado.

Art. 51. Os exames theoricos serão vagos dentro do pro
gramma de ensino, e os praticos constarão de exercícios que
dêm a conhecer o desenvolvimento dos alumnos e deverão SeI'
realizados, quando possível, em navio navegando.

Paragrapho unico , As provas serão oral e pratica.
Art. 52. Osalumnos que tiverem praticado na Directoria

de obras hydraulícas, de accordo com o art. 11, farão tambem
uma prova pratica. que consistirá em uma 'hora de tra
balha a uma. profundidade nunca menor de ts metros,

Art. 53. Os examinadores, inclusive o presidente, expri
mirão seu juizo sobre cada uma das provas por graos de
O a 5, cocrespoudendo: O [l, nota má, I a 2 a soffrivel,3 a 4 a
boa e5 a optima.



378 Acres DO PODER EXECUTIYO

Art. 5:1. Serão inhabilitados os alumaos que não alcançarem
mais de vinte grãos ; approvatlos simplesmente os que tiverem
de vinte e um a vinte e oito; plenamente os que tiverem de
vinte e nove a trinta e seis, e com dlstlucçãc os que alcançarem
numero superior.

CAPITULO XVI

DOS DIPLO).rAs

Art. 55. Aos alumnos approvados com distincção e plena
mente serão conferidos diplo.nas de los e 20

' foguistas e de aju
dante de foguista aos que forem approvados simplesmente.

Art. 56. Os alurnno sque satisrlzerem também a prova de
que trata o art. 52 terão o diploma de íoguístas-escapbandrístas.

Art. 57. A concessão do diploma será lançada nos assen
tamentos, sendo mencionados os grãos de apprcvacão.

CAPITULO XVII

DO'! VENCIME:\TOS

Art. 58. Os vencimentos do pessoal da escola serão os esta
belecidos nas tabellaa em vigor. O ínstructor e adjuntos per
ceberão como chefes do incumbencias em navio de J4 classe,
com o accrescimo de 50 % ; o secretario e praças, como em
barcados.

C/I.PITULO X VrE

DISPOSIÇÕES D!VE:5:.SAS

Art. 59. Terminada a distribuição dos diplomas que terá
Iogar dentro de oito dias depois de conclutdos os exames, o di
rector fará. regressar para o respectivo corpo, com a devida
permissão do chefe do estado-maior da Armada, os marinheiros
nlumnos que serão destacados para os navios promptos, se
gundo as necessidades do serviço.

Art. 60. As praças que tiverem sido approvadas com dis
tincção e as que tiverem obtido o diploma de foguístas-esca
phandrtstas, si houver vagas, serão logo jucmovídas á classe
nnmedíatamente superior.

Art. 61. Os alumnos que tiverem perdido o anno por justa
causa e os que tiverem obtido approvação simples, poderão
repetir o anno com autorízacão do chefe do estado-maior da
Armada, si por seu procedimento e applicação forem mere
cedores dessa concessão.

Art. 62. O regimento interno, que opportunamente será
expedido, regulara o modo de execução de todos os serviços da
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escola e precisará os deveres elo resoecrivo pessoal, além dos
indicados no presente regulamento. ~

Art. 63. Revógam·se as disposições em contrario.
Se?retari~de Estado dos Negocias da :\'Ia:;:inha, 18 de abril

de 190o.-Julw Cesar ele Noronlui,

CAPITULO I

DA E3COLA E SEUS FIXS

Art. 1. o A escola do timoneiros tem por fim o preparo
conveniente dos timoneiros, sondadorea, signaleiros e telegra
phístas necessaríos para o serviço da Armada.

Art. 2.° A escola funceionarã a bordo de um navio desi
gnado pelo Ministro da Marinha. Este navio sará provido da
todos os elementos necessaríos ao ensino theorico e pratico, de
accordo com o programma adaptado.

Art. 3. B A escola ficará drrectamente subordinada ao chefe
do estado-maior da Armada, por cujo intermedio poderá o re
spectivo director cornmunicar-se com a secretaria. de Estado sobre
os trabalhos escolares e outros essnroptcs que dependerem de
resolução do Ministro da Marinha.

Art. 4. o O serviço do navio-escola 6 independente de qual
quer outro da esquadra.

Art: 5.° As disposições em vigor na Armada, quanto ao
serviço e disciplina em geral, não contrarias ao presente regu
lamento, serão applicaveis ao navio-escola.

Art. 6. o O navio-escola terá uma lotação fixada pelo quar
tel-general.. &ttendendo ao seu fim, ás eaígencías do serviço e do
ensino.

CAPITULO II

DO C0RSO

Art. 7. o O curso começará a 15 de março c terminara a 15
de dezembro, Iunccíonando sem mterrupcãc DO porto ou em
viagem.

Paragrupho unico. O Ministro da. Marinha, de accordo com
as clrcumstancías, poderá alterar as datas de inicio e encerra
mento do período ele íustruccâo.

Art;, 8. o O ensino dívídir-se-ha em tres partes -e- auxiliar-,
teehnico e complementar.

Art. 9.° O ensino auxiliar comprehenderd : aríthmetica
elementar e pratica até proporções.Jnclusíve o systema metrico;
TI_oções geraes de geometria plana. e no espaço, incluindo avalia
çao de áreas e volumes, meios pratlcos para avaliação de angu
los, alturas e distancias.
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Art. 10. Oensino techníco sera theoríco e pratico, de ac
cordo com o Manual approvado pelo Ministro da. Marinha.

Art. 11. O ensino complementar comprehenderá as noções
de electricidade necessarias ao conhecimento dos apparolbos de
illuminação, siguaes e telegraphia hertziana, conhecimento dos
apparelhos adaptados na Marinha, pratica da expedição e rece
pção de despaches,

Art. 12. Cada alumno receberá, gratuitamente, no prin
cipio de cada anuo Ieetívo um exemplar do lYlanual.

Paragrapho unico. No caso de perda ou extravio far-se-ha a
entrega de novo exemplar, mediante desconto da respectiva
nnportancía, si a perda tiver sido devida a proposito ou des
cuido, a juizo do d'rector.

Art. 13. As alterações que se tornarem neeessarías no Ma.
nual poderão ser feitas com autorização da secretaria" em
vista de proposta, devidamente motivada, dos ínstructores, por
intermedio do dírector da escola.

Art. 14. As experíencias e exercícios que não fôr possível
realizar com o material de que dispuzer o navio-escola, serão
feitos em outros navios e estabelecimentos, mediante prévia
autorização do Ministro da Marinha.

Art. 15. Paravos exerctctos de sondagens, de governo e
outros o navio-escola sahirá tres vezes, pelo menos, durante o
anuo Iectívo, passando, no mlnimo, 30 dias, de cada vez, fôra
do porto.

Art. 16. O ensino será.dividido pelos instructores, de ac
corda com o que o director da escola ordenar.

Paragrapho untco , As aulas e exercícios serão diarios.

CAPITULO nr

DO MA.TERIA.L DE ENSINO

Art. 17. O navío-escola possuirá os instrumentos e appa
relhos necessaríos ao ensino tueoríco e pratico.

CAPITULO IV

DA MATRICULA

Art. 18. Só poderão ser escolhidos para a matricula os ma
rinheiros disciplinados e intelligentasque estiverem habilitados
e contarem, pelo menos, um anuo de serviço, sendo sempre
preferidos os oriundos das escolas de aprendizes marinheiros.

Art. 19. O Ministro da Marinha. fixará. annnalmente o nu
mero de alumnos,

Art. 20. O commandante geral do corpo de marinheiros
nacionaes, 30 dias antes da abertura das aulas, envícra ao
quartel-general uma relação das praças que estejam nas condi"
ções de ser matriculadas.
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Paragrapho uníco. O quartel-general, em ordem do dia,
designará as que devem ser admltttdas.

Art. 21. O· commandante geral do corpo de marinheiros
naoionaes fará passar para o navio-escola as praças assim
designadas, acompanhadas de uma relação e respectivas cader
netas, 15dias antes da data marcada para a abertura das aulas ..

Art. 22. Logo depois da sua apresentação serão as referi
das praças sujeitas a uma inspecção medica, para demonstrarem
que não teem sofi'rimento algum nem defeitos na vista e a um
exame de idoneidade, para comprovarem o conhecimento de
leitura e escripta corrente da língua vernacula.

Paragrapho uni co. Este exame será prestado perante uma.
commíssão composta do director e instructores.

Art. 23. O resultado do exame de que trata o-artigo ante
rior será levado, -pelo director , ao conhecimento do chefe do
estado-maior da Armada, que mandará excluir da matricula e
substituir por outras as praças que, por defeito visual ou íusuffl
ctencía íntellectual , não forem julgadas em condições de Ire
quentar com vantagem a escola.

Art. 24. Deus mezes depoisde começadas as aulas serão os
marinheiros alumnos submettidos a novo exame perante a
commíssão de que trata o paragrapho unicc do art. 22, sobre
as matérias estudadas. A' vista deste exame e das notas de
aproveitamento e comportamento, a commissão organizará uma
lista dos alumnos cuja conservação na escola não for julgada
conveniente.

Paragrapho unico. Esta lista será remettída pelo director
ao chefe do estado-maior da Armada, que mandara desligar
da escola os alumnos nella comprehendírloa.

CAPITULO V

DO PESSOAL

Art. 25. Além dos alumnos haverá para o serviço da escola
de timoneiros o seguinte pessoal:

Um director, que será o commandante do navio;
Um víco-dlrector, offloial superior do corpo da Armada, que

será o immediato do navio;
Dous instructores, capitães-tenentes da, Armada;
Um secretario, ofticial subalterno, effectivo da Armada;
Um cirurgião, que será o do navio;
Um commleeaa-ío, que 801',1 o do navio;
Dous sargentos ou inferiores do corpo de marinheiros na

elonaes, 8Ub-instructores.
Um escrevente, ;;Jjudante de secretario.
Art. 26. Salvo ordem do Ministro da Mar-inha, devida á

exigenoia do serviço ou á conveníeneía do ensino, nenhuma
alteração poderá ser feita. no pessoal du escola durante o anno
lectivo.
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Art. 27. Exceptuados os exercicíos militares, que serão
feitos sem prejuízo dos trabalhos escolares, só no caso do ar
tigo anterior poderá o pessoal da escola ser distrahído destes
trabalhos para qualquer outro serviço.

CAPITULO VI

DAS NOMEAÇÕES DO PESSOAL

Art. 28. O director, o vlce-director-, os instructores e o
secretario serão nomeados pelo Ministro da Marinha e o demais
pessoal pelo chefe do estado-maior da Armada.

Art. 29. Só poderão ser nomeados instructores capitães
tenentes da Armada com o tempo de embarque completo, que
tiverem feito estudos especiaes sobre as materlas que consti
tuem o curso da escola.

Art. 30. Os instructores servirão por tempo não maior
de tres annos.

Art. ~:n. O secretario, offlcíal do quadro actívo, será
nomeado por tempo não superior a dous annos.

Art. 3,~. As commissões do pessoal não mencionado no
artigo anterior não terão duração determinada, guardadas as
disposições do art , 2G.

CAPITULO VII

DO DIRECTOR

Art. 33. O director, como primeira autoridade da escola,
é o pr-Incipal responsável pela manutenção da ordem, disciplina
e regularidade de todos os serviços da mesma.

Art. 34. Compete ao dírector:
a) executar e fazer cumprir o presente regulamento e

mais disposições em vigor e ordens das autoridades;
b) fazer observar rigorosamente os programmas de ensínc.

e exames:
c) correspondec.so com o chefe do estado-maior da Armada

e, por seu intermedio, com o Ministro da Marinha, sobre 03
assumptos que dependerem de resolução do mesmo Ministro;.

d) determinar o serviço dos alumnos e mais empregados
da escola, nos limites da. competeccta o attribuições de cada
um, de conformidade com o presente regulamento e regimento
interno;

e) chamar ,?O cumprimento do seus deveres os funccionarios
que estiverem em falta, procedendo contra cllea de confor
midade com o código disciplinar da Armada ;

t) designar, em caso de urgencia, substituto para qualquer
funccíonarIo impedido, dando conhecimento desse acto á auto
rídade competente, para providenciar como no caso couber-;
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g) propor a. quem de direito as medidas que julgar con
venientes a bem da ínstrucção e dos serviços da escola, nos
casos não previstos neste regulamento;

h) apresentar, no fim do anno Iectlvo, um relataria cir-,
cumstancíado sobre todos os serviços da escola, acompanhado,
na parte relativa. ao ensino, das notas e mappas sobre as ex
períencías e exercícios eftectuados, com as observações que a,
pratica lhe tiver- s.uggerido sobre os meios de melhorar os
mesmos serviços.

CAPITULO VIl!

DO V:CE-DIRECTOR

Art. 35. Ao vice-director compete:
a) substituir o dii-ector, no caso de falta ou impedimento;
b) cumprir, transmittii- e fazer cumpr-ir as ordens do di

rector, tanto referentes ao ensino como á economia e discipline.
da escola, que especia!mente lhe caberá fiscalizar;

c) exercer, no que for applicavel á escola, todas as attri
bnições de 20 commandante de navio de guerra e as que lhe
couberem pelo regimento interno.

CAPiTULO IX

DOS 11\'STRt;CTGRBS

Art. 30. Aos ínstructci-es compete:
a) promove:!.' por todos os meios a seu alcance a ínstrueção

theortca e prutdca.. dos a.lumnos, observando e fazendo observar
pontualmente os programmas e horertoa estabelecidos para as
aulas, expecíencías e exercicíos praticas, aos quaes darão o
maxímo deseuvclvímento ;

b) fazer pessoalmente as prelecções e dirigir os trabalhos
e exercidos dos atumnos :

c) requisitar ao dh'ectoz-, e por seu intermédio ás autori
dades competentes, tudo quanto for uecessario a bem do ensino;

rl ) ter a seu cargo o material pertencente ao ensino das
matei-ias do respectivo curso;

e ) lançar' em livro proprlo as notas de applicação e
aproveitamento dos alumnos ;

t )prestar mensalmente ao director- informações sobre o
aproveitamento e aptidão dos mesmos alumnos para o serviço
de timoneiros;

g ) acompanhar os alurnnos aos navias e estabelecimentos
cuja visita julgarem conveniente, fazendo-os assistir ou tomar
parte nos exercieios que no mesmo se realizarem, mediante
previa aviso e permissão da autoridade competente. especial
mente quando taes exercicios não puderem ser effectuados na.
escola;
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lt ) Dotar em livro especial as experiencias, trabalhos e
exercícios realizados, com observações relativas ao material
empregado, dispendido ou inutilizado, e outros que julgarem
opportunos;

i ) enviar mensalmente ao director a nota' do material
dispendido com trabalhos da estação telcgraphíca e outros da
nmoncría. assim como, depois de cada exercício, o mappa ou
relação do material gasto ou inutilizado no mesmo, afim de
servir de elemento de descarga do competente responsavcl.

CAPITULO X

DO SECRETARIO

Art. 37. Ao secretario compete:
a ) ter a seu cargo a correspondencia oflicial da Directoria

da, escola e, bem assím, a escripturação dos livros de assenta
mentos, registros, termos de exame e outros pertencentes á se
cretaria, especificados no regimento interno;

b) ter sob sua, guarda e responsabilidade a bibliotheca e o
arcatvo,

CAP1TULO xt

DO ESCREVENTE

ArL 38. O escrevente tem P01' obrigação auxiliar o se
cretario na escrípturação e registro da correspondeneía offl
cial e em outros serviços da secretaria, que pelo mesmo lhe
forem determinados.

CAPITULO XII

DOS SARGENTOS SUB-INSTRUCTORE3

Art. 39 0 Aos sargentos sub...ínstructores compete:
a ) auxiliar os ínstruetores em tudo quanto íôr relativo ao

ensino das praças, e na conservação, asseio e preparo do mate
rial para. as aulas e exercícios e em outros serviços que pelos
mesmos lhes forem designados;

b) fazer a chamada dos alumnos antes das aulas e exerci
cios, apresentando a Jísta de presença pnra ser rubricada pelos
instructores.

CAPITULO XIII

DOS DE:1IIAIS EMPREGADOS

Al't. 40. O cornmissario e respectivo fiel, o crrurgiao, o en
fermeiro e demais pessoal terão' os encargos e determinações
estabelecidas em lei e outras disposições em vigor na Armada. e
que serão devidamente espectâcadas no regimento interno.
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CAPITULO XIV

DOS EXAMES

385
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Art. 41. Oito dias depois do encerramento das aulas terão
começo os exames.

Art. 42. Serão considerados como tando perdido o anno e
não serão sujeitos a exame, os alumnoe que tiverem dado lJU
rante o anue Iectivo dez faltas não justificadas ou quarenta
justificadas.

Art. 43. A commissão examinadora compor- se-ha do director
da escola, como presidente, dos dous tnstructorea e de um ex..
aminadcr nomeado pelo Ministro da Marinha.

Art. 44. Os exames serão feitos na presença do chefe do
estado-maior da Armada ou de um offlcialgeneral por elle de
signado.

Art. 45. Os exames serão vagos e constarão de duas pro
vas, sendo uma oral e outra de trabalhos aprendidos no curso.

Paragrapho unico . O exame do ensino complementar será
feito separadamente e constará também de duas provas, sendo
uma oral sobre a matéria ensinada e outra praticav que cocsis
tirá na expedição de tres telegrammas de 15 palavras cada um,
e no recebimento de outros tantos pelo apparelho .l1lol'se e tele
phone.

Art. 46. As notas de approvações dos exames, de q-ue tra-'ua
o artigo anterior, serão dadas separadamente.

Art. 47. Os examinadores, Inclusive o presidente, expri
mirâo seu juizo sobra cada urna das provas por gráos de Oa-5,
correspondendo :

Art. 43. Sf)pão inhabilitados os alumnos que não alcan
çarem mais ele 20 grãos; approvados simplesmente os que
tiverem de 21 fi, 28; plenamente os que tiverem de 29 a 36,
e com distiucçâo os que alcançarem numero superior.

CAPITULO XV

DOS DIPLOMAS

Art. 49. Aos aluamos approvados com distincção e plena
mente serão conferidos diplomas de los e 2J 5 timoneiros, respe
ctivamente e de ajudantes timoneiros aos que tiverem obtido
approvação simples.

Parugrapho uníco. Os que tiverem sido também appro
vades no exame de que trata o paragrapho uoico da art. 45~
serão denominados tímoneíros-telegrupnístas.

Art. 50. li concessão do diploma serã lançada nos assenta
mentos, sendo mencionados os gráos de approvaçãc.

Executivo - -U;06 25
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CAPITULO XVI

DOS YENCIMENTOS

Art. 51. Os vencimentos do pessoal da escola serão os
estabelecidos nas tabellas em vígoe; sendo considerados como,
enabarcado& o secretario e as praças~

CAPITULO XVII

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 52. Terminada a distribuição dos ,diplomas, que terá
Jogar dentro de oito dias, depois de concluídos os exames, o
dircctor fará regressar para o respectivo corpo, com a devida
permissão do chefe do estado-maior da Armada, os marinheiros
alumnos, que serão destacados para os navios, segundo as
necessidades do serviço.

Art. 53. As praças que tiverem sido approvadas com dís
tíncção e as que obtiverem diplomas de tímoueíros-telegra
phistas, si houver vagas, serão logo promovídas á classe ím
mediatamente superior.

Art. 54. As praças diplomadas serão classificadas como
timoneiros com as respectivas vantagens.

Art. 55. Os alumnos que tiverem perdido o anuo, por
justa causa e os que tiverem obtido approvaoão simples,
poderão repetir o anuo por autorização do chefe do estado
maior da Armada, si por seu procedimento e applioação forem
merecedoras dessa concessão.

t. Art. 55. O 'regimento interno, que opportunaments será
expedido, regula.rá o modo de execução de todos os serviços da
escola, e precisará os deveres do respectivo pessoal, além dos
-:':::1icados no presente regulamento.

Art. 57. Revogam-se as disposições em contrario.
Secreti;lx'ia de Estado dos Negocias da Mar-inha, 18 de abril

de 1906.- ,JilJ'JO Cezar de Noronha.

DECRETO N. 5976- DE 18 DE ABRIL DE 1906

Reorganiea a escola de torpedos.

o Presidente da Republtca dos Estados Unidos do Brazil
resolve, de conformidade com o art. lQ, § 4°, do decreto
n , 1180, de 15 de junho de 1904, mandar executar na escola
de torpedos o regulamento que a este acompanha.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 1906, 18" da RepubJiea.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Julio Cesar de Noronha.
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Regulall1.ell.oo da Escola de Torpedos

CAPITULO I

DA ESCOLA E SEUS FINS

Art. 1. 0 A escola de torpedos, estabelecida no commando
geral das torpedeíras, destina-se a formar pessoal habilitado
para" dirigir e executar os serviços relativos ao ataque e á.
defesa submarina.

Paragrapho único. Para este fim a escola ministrara a
offíciaes, tntertores e praças da Armada, nas condições do pre
sente regulamento, instrucçâo tecbnlce especial correspondente
ás respectivas tunccões.

Art. 2. o A escola funccíonarã em edifício especial, provido
das disposições e commodidades necessarías para o ensino
theortco e praüco, serviços de administração e alojamento do
pessoal.

Art. 3. 0 A escola de torpedos ficara directamente subor
dinada ao chefe do estado-maior da Armada, por cujo inter
medio poderá o respectivo director corresponder-se com a.
secretaria de Estado sobre os trabalhos escolares e outros
assumptos que dependerem de resolução do Ministro da Marinha.

Art , 4.° As disposições em vigor na Armada, quanto ao
serviço e disciplina em geral, não contrarlaa ao presente regn...
lamento, serão appücavets á escola de torpedos.

CAPITULO Il

DOS CURSOS

Art. 5.° Haverá na escola de torpedos dons cursos dls
tlnctos: um para. offlciaes e outro para inferiores' e praças do
corpo de marinheiros nacionaes.

Art. 6. o Os cursos runccíonorão de 15 de março a 15 de
dezembro.

Art. 7. o O curso para officiaescomprehenderá:
a) recapitulação completa do estudo de electrtcídade e

explosivos, sob o ponto de vista especial de suas applicações á
marinha. de guerra e particularmente ao serviço de torpedos ~

b) estudo theorico e pratico de torpedos, minas e contra
minas, suavdescrípcão, manejo e emprego no ataque e na.
defesa apparelhos e rnaísaccesscríos para o uso das mesmas
armas, torpedeiros e contra-torpedeiros super e submannos e
respectiva tactica,

Art. 8.° O curso para ofticiaes dívidír-se-ha -em duas
secções, dirigida cada.uma por um instructor, comprehendendo:

ia secção
Electrleidade,
Torpedos fixos e moveis,
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.1\1inas e contra-minas,
Organização de de fesa fixa,
'I'elegt'aphia hertziana.

23, secção

Explosivos e artefactos pyrotechniccs,
Torpedos autornoveís,
Reguladores o apparelhos de lançamento,
Torpedeiros e contra-torpedeiros,
Organização de defesa movel ,
Art. 9. ü O ensino dessas matérias será feito segundo pro

gr-ammas organizados pelo Ministro da Marinha. tendo em vista,
sem prejuízo do ensino theorico índispensavel , dar o maior
desenvolvimento possível á parte pratica do curso, quer quanto
a trabalhos do laboratorio e de offlcína, quer principalmente
11 uanto ao emprego de ruínas e torpedos por meio de exercícios
Frequentemente repetidos,

Paragrapno único, Estes programmas sarão impressos e
distrlbuldos pelos otücíaes-elumnos.

Art. 10. As oxperíencias o cxercícícs que, por ínsuffl
ciencía de meios, não forem realizados na escola ou no
commaudo das torpedeiras, serão effectuadoa em outros es
tabelecimentos ou navios da Armada, mediante prévia autoriza
ção do Mín lsterto da Marinha.

Art . 11. Além dos exercícíos parcíaes, haverá annualmente,
pelo menos, deus exercicios geraes das torpedeíraa, auxiliados
pelo pessoal da escola, dirigidos pelo commandante sobre o em
prego de torpedos e minas submarinas, no ataque e na defesa.

I Paragrapho untco. Os programmas destes exercieíos, que
poderão realizar-se fóra do porto desta Capital, serão sub
mettidos a approvação do Ministro da Marlnlra, podendo tomar
parte nos mesmos exerci cios um ou mais navios da Armada,

Art. 12. O curso dos inferiores e praças, além dos eX81'
cicios ordinarios, dividir-se-ha em duas partes: ensino auxiliar
e ensino technico ,

Art. 13. O ensino auxiliar comprehenderá : arithmetica
elementar e pratica, até proporções inclusive e systama rue
tríco ; noções geram; do geometria plana e no espaço, incluindo
avaliação de áreas e volumes; meios praticas para a medida e
avaliação de angulos, alturas e distancias.

Art. 14. O ensino techníco comprehenderà as matarias e
obedecera a divisão de que trata o art. 8°; será, porém,
essencialmente pratico e limitado as armas, apparelhos e
accessorios usados ou adaptados em nossa marinha.

Art. 15. Os alomnos-marínaeíros que tiverem a uecessacia
robuatoz aprenderão si quiserem a trabalhar com o esca
phandrc, sem prejuízo do seu curso.

Paragrapb u unicn. Para esse fim elles serão enviados á
Directoria de obras hydraulícas, em dias previamente combi
nados, afim de adquirirem a necessaría pratica.
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Art. 16. A instruccão dos iuteríores e marinheiros alumnos
far-se-ha pelo llfanual approvado pelo Míulsteria da Marinha,
recebendo cada alumno, gratuitamente, no princlpio do 2,0110
Iectivo um exemplar do referido Manual.

Paragrapho uníco. No caso de perda ou extravio far-se-ha
entrega de novos exemplares. mediante desconto da respectiva
importanoía, si a perda tiver sido devida a proposito ou
descuido, a juizo do dit'ector . .

Art. 17. As alterações que se tornarem necessarias no
Manud poderão ser feitas com autorização da secretaria de
Estado, em vista. de proposta, devidamente motivada dos instru
ctores, por i ntet'mcdio do dtrector da csccjn•.

CAPITULO ]][

DO MAT8RIAL DE E:\'"SINO

Art . 18. O material fixo G rluotuantc, inclusive as orücínas
pertencentes <10 commando geral das torpedelras, sora utili
sado para os trabalhos pratieos da o-cola, á requisição dos
professores ao respectivo dírector ,

Art. 19. A escola devera dispôr mais, para o ensino pra
tico, seguinte:

a) gabinete e Iaborator!o em condições apropriadas pare o
estudo de explosivos o artefactcs pyroteehmccs empregados no
serviço de torpedos;

b) gabinete de electrlcidade e laboratorio providos de força
motriz, transmissões, appacelhos e meios necessarios para o
estudo pratico e comparativo de pilhas, aceumuladot'es , dy
namos, motores e outros upparelhoa ; determinação das respe
ctivas constantes. curvas de carga e descar-ga, caracteristlcas,
rendimentos e demais e/emeutas neccssoríos ao seu par-feito
conbectmsuto : medidas de condueübüida-le, reststencie e isola
monto de conductcres e cabos electrícos e outras;

c) deposito com o material ejcctrtco e torpedico uecessat-lo
para o ensino e exercielos, comprehendendo di:fferentes modelos
de torpedos, minas submarinas e respeofi vos accessorios e
cargas;

d) embarcações apropriadas para o serviço de fundear e
suspender minas e contra-minas, e outros excrcícíoe ;

e) Iinha.s do minas de diversos syatemas. fundeadas e de
fundo constituindo aystema de defesa em um dos canaes pro
ximos da ilha. do Mocanguê, servidas por estações ou postos
providos dos necessn-tos apparelhos de observação, prova, fogo
e outros;

f) estações telephonicas e de telegrapn:a ordínarta e hert
ztana, que poderão servir para as eornmuuicaçóes entre os
postos de observação e entre estes e a escola;

g) ponto para regulamento de torpedos automóveis, pro
vida de apparelhos de lançamento de diversos modelos e demais
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pertenças, incluindo alvos graduados, munidos de redes, para
medidados desvios e profundidade dos torpedos,

Art. 20. Para renovação do material para aulas e exerci.
cios, obrigada a despesa de prompto pagamento, o Ministro da
:M:s.rinha. fix,~ráannualmente, por proposta do dlrector da
escola, ~ma,verb.a qae serárecebida por quotas mensaes pelo
r~spectlvo. comnnssano e dlapendida de accordo com as disposí..
çoes em vigor,

CAPITULO IV

DA rifATRICULA

Art. 21. A matricula na escola de torpedos e obriga toría
para os los tenentes da Armada CO;!l tempo de embarque com..
pleto e facultativa para os capítãcs-tenentes, nas mesmas
condições.

Paragrapho uníco. Todos os offlcíaes matriculados estarão
sujei tos ao regimen escolar, inclusive os exames.

Art. 22. Osofflciaes superiores poderão Irequentat-, como
ouvintes, as aulas e exercícios escolares, mediante autcrízaçãc
do -Mínísteno da Marinha.

Paragrapho unico, Estes otâcíees não terão residencia na.
escola e só serão submettidos a exame, a seupedido e por ordem
da secretaria, de Estado.

Art. 23. A designação dos otücíees que tiverem de cursar
a 'escola será feita pelo chefe do estado-maior da Armada e
publicada em ordem do dia, na primeira quinzena de fevereiro
de cada anuo.

Art. 24. O numero de alumnos, comprenendídos officiaes e
praças, será anuualmente fixado pelo Ministerio da Marinha.

Art. 25. 05 los tenentes serão designados por ordem de an
tiguidade. salvo impedimento provado, ou ordem do Ministro
da Marinha motivada por conveniencia do serviço.

Art. 26. Os capitães- tenentes, candidatos a.matr-icula, de
verão requerel-a ao chefe do estado-maior até o ,fim de janeiro
do auno em que se quízerem matncular, não sendo tomados
em consideração os requerimentos que entrarem no quartel
general em data posterior.

Art. 27. O numero de ,capitães-tenentes. designados para a
matricula não poderá exceder da quarta parte do total fixado
de otâcíaes-atumnos, tendo dtrelto de .preferencia, os mais an
tigos, salvo as .restricções do art. 25.

Art. 28. Todos os orâcíaes designados deverão apresentar
se na escola. de 10 a 14 de março, sendo chamados com a neces
sana antecedencía.os ausentes desta Capital.

Apt. 29. Só poderão Ser escolhidos para a matricula os
marinheiros disciplinados e intellig,entes,que·estiverem nabílt
tados e contarem pelo menos um anno de serviço, sendo prefe
ridos os oriundos das escolas.de.aprendízes marinheiros.
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Art. 30. O commandante geral do corpo de marinheiros
nacíonaes, 30 dias entes da. abertura das aulas, enviará. ao
quartel-general uma relação das praças que.essivenern nas eon
dições de ser matriculadas.

Paragrapho uníeo. O qual'tel-generalem ordem do dia
designará os que devam ser admittldos.

Art. 31. O commandante geral do corpo de marinheiros
nacíonaes fará passar 15 dias antes da abertura das aulas para
a escola de torpedos as praças assim designadas, acompa
nhadas de uma relação e das respectivas cadernetas com as
devidas notas.

Art. 32. Logo depois da sua apresentação serão as reterídas
praças sujeitas a exame de idoneidade, por uma commissão
composta do vice-director, dos dous capitães-tenentes ínstructo
res e do medico da escola"

Paragraphu untco . O resultado deste exame será levado
pelo direetor ao conhecimento do chefe do estado-maior. que.man
dará excluir da matricula e substituir por outras as praças que,
por defeito physioo, ou ínsutâcíencía intelleetual, não forem
julgadas em condições de frequentar com vantagem a escola,

Art. 33. Dous mezes dopoís de começadas as- aulas serão
os mannheíros-alumnos submettidos a novo exame perante
uma commiasão composta do director e dos dons capitães
tenentes instructores sobre as matérias do curso até então
estudadas,

Em vista do resultado do exame e das notas de aproveita
mento, applícação ,6 procedimento, apresentadas pelo Vice
dírector e pelos capitães-tenentes lnstructorcs, ao commíasão
organizará. uma lista das praças cuja;conservação na escola não
for julgada conveniente ou vantajcsa.

Paragrapho unico. Esta Iístaserã remettída pelo díreetor
ao chefe do estado-malor da Armada.que mandará desligar da.
escola os alumnos nella cornprehendídos.

CAPITULO V

no PESSOAL

Art. 34. Além dos alumnos, offíeíaes e praça$, de, pret,
haverá para o serviço da escola de torpedos o seguinte pessoa.1:

Um dírector, que será. o commandante geral .das tor-pe_
deiras ;

Um více-dírector, ofâcíal superior do corpo da Armada, que
será o 20 commandante das torpedeiras ;

Dousinstructores, capitães-tenentes da Al'mada ;
Dous eomruandantes de postos torpedieos, adjuatoa dos

instructores loS tenentes, da Armada;
Um secretario, ofâcíal subalterno,e:ffectivo ôo corpo' ,da;

Armada'
Um ~irurgião, que será. o do .commande geraldas torpe

deiras ;
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Um oommíssnrín, que será o do commando geral das tor
podeiras ;

Um porteiro, offlclal inferior;
Dous sargentos ou inferiores do mesmo corpo, com o curso

de torpedos, sub-Inetructores de torpedos;
Um escrevente, ajudante do secretario;
Despenseirn, cozinheiros e criados, de accordo com as neces

sidades do serviço, em vista. do numero de alumnos annualmente
fixado.

Art. 35. Os machinistas das offlcinas e os artífices, desta
cados no commando geral das torpsdeiras, prestarão á escola os
serviços determinados pelo director, sendo um dos machinistas
annuatmento designado para o serviço privativo da escola.

Art. 36. Salvo ordem do Ministro da Marinha, devida a
urgencía do serviço ou a conveníoncía do ensino, nenhuma
alteração poderá ser feita. no pessoal da escola. durante o anno
lectivo,

Art. 37. Exceptuados os exercícíos militares, que serão
feitos sem pre] uizo dos trabalhos escolares, só no caso do
ar-tigo anterior poderá o pessoal da escola ser dlstrahirlo destes
trabalhos para qualquer outro serviço.

CAPITULO VI

DAS NOMEAÇÕES DO PESSOAL

A::t. 38. O director-, vice-director, os ínstruetores, os ad
juntos e o eeeretarto serão nomeados pelo Ministro da Marinha
e o demais pessoal pelo chefe do estado-maior da. Armada.

Art. 39. Os msuuctoree serão nomeados designadamente
para as duas secções do corpo.

Art. 40. Só poderão ser nomeados instructores os capitães
tenentes da Armada com o tempo de embarque completo, que
tiverem feito estudos especiaes sobra as materias que constituem
o curso da escola e particularmente as da secção para que, ti
verem de SOl' nomeados e adquirido provada competencia.

Art. 41. Os instructores servirão por tempo não maior
de tres aunos.

Art. 42. A nomeação de adjuntos deverá recahlr exclu
sivamente sobre I«a tenentes com tempo de embarque completo.
que possuir-em o diploma de offlclal torpedlsta e de provada
competencía .

Paragrapho uníco , Os adjuntos servirão por tempo não
superior a dous annos.

Art. 43. O secretario, offlcial do quadro aetívo, será no
meado por tempo não superior a dous annos,

Art. 44. As commissões do pessoal, não mencionadas nos ar
tigos anteriores, nêo terão duração deterrnínada, guardadas as
preseripções do art. 30.
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CAPITULO VII
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DO DIRECTOR

Art. 45. O dírector como primeira autorldade da escola
é o principal responsável pela manutenção da ordem, disciplina
e regularidade de todos os serviços do mesmo estabclccímento.

Art. 46. Compete ao director-:
a) executar e fazer cumprir o presente regulamente, mais

disposições em vigor e ordens das autoridades;
b) fazer observar rigorosamente os programmas de ensino

e exames;
c) corresponder-se com o chefe do estado-maior e por i?CU

intermédio com o Ministro da Mar-inha, sobre os assumptos que
dependerem de resolução do mesmo Ministro ;

d) determinar I) serviço dos ofliciacs, alumnos e mais em
pregados da escola, nos limites da oompetencia e attr-ibulções
de cada um, de conformidade com o presente regulamento G o
regimento íutemo ;

e) chamar ao cumprímento de seus devores os funccio
narios que estiverem em falta, procedendo contra elles de con
formidade com a codigo disciplinar da Armada;

f) designar. em caso de urgencía, substituto para qualquer
Iuuccíonario impedido, dando conhecimento desse acto. â auton
dade competente, pera providenciar como no caso coube:' ;

g) propor a quem de direito as medidas que julgar ccn
venientes a, bem da ínstrueeão c dos serviços da escola, nes cases
não previstos neste regulamento;

h) apresentar, no fim do annc lectívo, um relataria cir-.
cumstancíado sobre todos os serviços da escola, acompannado.
na parte relativa ao ensino, das notas e mappas sobre as ex
períencías e exercícícs eífectuados e com as observações que a
pratica lhe tiver suggerido sobre os meios do melhorar os
mesmos serviços.

CAPITt:LO YIII

DO VICE-DIREC1'Olt

Art , 47. Ao vícc-dírector compete:
c) substituir o director-, no caso de falta ou ímpedímeuto :
b) cumprir, transmittir e fazer cumprir as ordens do dire-

ctoe, tanto referentes ao ensino como ti economia e disciplina do
estabelecimento, qUG especialmente lhe caberá fiscalizar;

c) exercer, no que for appllcavel á escola, todas as attri
buições de 20 commanc1ante de Il<1YI0 de guerra e as que lhe cou
berem pelo regimento interno.



}.ClOS DO PODEH EXF;CtiTrvO

CAPITULO IX

DOS INSTRUCTORES

Art. 48. Aos ínstructores, que não estão sujeitos a qual
quer serviço estranho ao escolar, compete ;

a) promover por todos os meios ao seu alcance a instrucção
theortce e pratica dos alumnos, observando e fazendo observar
pontualmente os programmae e horarios estabelecidos para as
aulas, experiencias- eexercícios praticas; aosquaes darão o ma
xímo desenvolvimento j

b) fazer as 'prerecções e dirigir pessoalmente os traba
lhos de laboratorio ou de ofücina e exercícios dos ofüciaes
alumnos;

c) dirigir e físcatízar o ensino pratico dos alumnos praças
de pret, que serã feito pelos los tenentes adjuntos auxilíarlos
pelos sub-tnstruetores j

d) requisitar ao director, e por seu ínter-medio ás auto
rtdades competentes, tudo quanto for necessario a bem do en
sino;

e) ter a seu cargo os gabinetes, laboratorios e todo o ma
teríal pertencente ao ensino das matarias da respectiva Sê
ceão ;

f) lançar em lívro proprío as notas de applícacão e apro
veítamentodos orfícíaes-alumnos ;

g).rprestar mensalmente ao director informações sobre o
aproveitamento e aptidão dos mesmos alumnos para o serviço
de torpedos ;

h) acompanhar os offícíaes-alumnos aos navios.e estabeleci
mentos cuja visita julgarem conveniente, fazendo-os assistir ou
tomar parte nosexercicios que nos mesmosse realizarem, me
diante prévio aviso e autorização da autoridade competente,
especlalrnente.quando taes exercicios não poderem ser eüectna
dos na escola;

i) notar em livro especial as expeeíencías, trabalhos e es
ercicios realizados, com observações relativas ao materíal em
pregado, dispendido ou inutilisado e outras que julgarem oppor
turras;

j) enviar mensalmente ao dírector a. nota do material dís
penôído com trabalhos de gabinete, laboratorio e ofâclna, assim
como, depois de cada exercido, a relação ou mappa do mate
riat gasto' ou íuutnísado no mesmo, afim de servir como ele
mento para.descarga do competenteresponsavel:

h)' fechar diariamente o ponto dosoffleíaes-alumnos, assí
gnandonasecrotaría o-livro respectivo;

l) ir diariamente á escola.
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CAPITULO X
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DO-S A D'J UNTOS

Art. 49. Aos lOS tenentes adjuntos, que não estarão sujeitos
a outro serviço, além do escolar, compete:

a) ter a seu cargo 'as ünhas de minas e postos de observa
ção, pelo bom funccionamento dos quaes serão responsavela ;

b) dirigir e promover a instrucção dos rnarínhetros-alumnos
nas materias de cada secção, segundo as ordens do respectivo
instructor, quer por explicações quer por trabalhos de ofâcína,
experiencias e ererctcíoa variados e tendo o cuidado de fazer as
praças repetirem todas as operações e trabalhos manuaes pro
prlos do torpedista, que os recursos da escola permittlrern ;

c) empregar os meios necessaríos para que os marinheiros
alumnos, sob sua direcção, assistam e tomem parte nos exerci
cios de torpedos, que se realizarem nos navios da Armaria e es·
tabelecímentos mílttares, principalmente quando taea exercícios
não poderem realizar-se na escola.ou no commando das torpe
deiras -

d)' rubricar a lista de presença dos marinheiros-alumnos
nas aulas e exercidos, apresentada pelos sargentos sub-iustru
ctores,

CAPITULO xt

DO SECRETARIO

Ar't. 50. Ao secretario compete:
a) ter a seu cargo a eoerespondeneia official da directorra

da escola e bem assim a oscnpturação dos livros de.assentamen
tos, registros. termos de exame e outros, pertencentes á, secre
taria, especificadosno regimento interno;

b) ter sob sua guarda o responsabilidade a bibliotheca e o
arehivo da escola,

CAPITULO XII

DOS OFFICIAES-ALUMNOS

Art. 51. Os ofãcíaes-alumnos teem por dever:
a) comparecer ás aulas e exercícios li hora marcada. TI? re..

gimento interno para assíguatura do ponto, só podendo retlrar
se depois de terminados os trabalhos;

b) notar em livros ou cadernos apropriados as marchas e
resultados das espertencías e oxercicíos, com os respectivos
mappas e díagrammas, organizados de accordo com os modelos
adaptados, tudo acompanhado das observações que julgarem
uteis.

Estes cadernos: serão apresentados no acto do- exame, afim
de serem tomados em consideração,no julgamento das provas;
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c) fazer o serviço diario da escala, segundo a tubella orga
nízade e disposições do regimento interno, tendo, no que for
appltcavel ao estabelecimento, as attribuições de offícial de
quarto;

d) arranchar na escola.

CAPITULO XIII

DO ESCREVENTE

Art. 52. O escrevente tem por obrigação
o) auxiliar o secretario na escrlpburaoão e registro da COl'

respoudencri officlal e em outros serviços da soeretarlnr que
pelo mesmo lhe forem determinados;

b) apresentar, ás 1101'2.s convenientes, o livro de ponto aos
ínstructores, adjuntos e officiaes -alurnuos, para a devida cssi
gnatura,

CAPITULO XIV

DOS SGE-I:-\STRlJCTÚJlES

Art. 53. Aos sargentos sub-instruetorcs, compete:
a) auxiliar os instructores e adjuntos em tudo quanto fOI'

relativo ao ensino das pL'<1Ç&S e á conser-vação, asseio e preparo
do matpti:1l para as aulas c exercicios.e em outros serviços que
pelos: mesmos lhes forem designados ;

b) fazer- a chamada dos mat-lnhelros-alumnos antes das aulas
e exercícios, apresentando o. lista de pre-sença para ser rubricada
pelos loô tenentes adjuntos.

CAPITULO XV

DO PORTEIRO

Art.. 54. O portoiro terJ. a seu cargo a guarde e asseio do
estabelecimento, coadjuvado pelas praças e criados: que para esse
fim forem escalados pelo více-dírector ,

CAPITULO XVI

DOS DE1:IAIS E:lH'REGADOS

Art. 55, O comrnandante e respectivo fiel, o cirurgião, eu
fcrmeiro e demais p9880:11 terão os encargos e obrigações deter
minadas em lei e outras disposições em vigor na Armada e qno
serão devidamente especificadas no regimento interno.
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CAPITULO XVII
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nos EXAMES

Art. 56. Oito dias dopoís do encerramento das aulas terão
começo os exames dos otlíciaes-alumnos, por ordem de antígut
dado, effectuando-se ímmedíatarnente depois os dos mari
nheiros.

Art. 57. serão considerados como tendo perdido o anuo,
e não serão sujeitos a exame, os alumnos que tiverem dado
durante o anuo Iectívo lO faltas não justificadas ou 40 justi
ficadas.

Paragrapuo unico. Estas faltas serão definidas no regi
mento interno.

Art. 58. A cormuíssão examinadora compor-se-há do dí
rector da escola, como presidente, de dous ínstructores e de um
examinador nomeado pelo Ministro da Marinha,

Art. 59. Os exames serão feitos em presença do chefe do
estado-maior da Ar-mada, ou de um offlclal general por elle
designado.

Art. 60. O exame dos officíaes constará das seguintes
provas:

a) escrípta, - constando pelo menos de uma. questão theo
rica e da resolução do um problema sobre as matarias de cada
secção;

b) ora1- sobre questões theoricas e praticas;
c) pratica - que constituirá em trabalhos de gabinete,

laboratoi-ío ou offlcina, ou na execução de serviços relativos ao
ataque e à defesa por meio de minas 0 torpedos.

§TI. o A prova cscrí pta eera feita no mesmo (lia e sobre as
mesmas questões para todos os cfâciaes-alumnos, sendo o ponto
th-ado á sorte pelo mais antigo.

Esta prova durara no máximo quatro boras.
§ 2.° O ponto para a prova oral será tirado no acto do

exame pelo offlcial examinando,
Esti1 prova será feita por turmas de seis offlcíaes.
A arguícão durará de 10 a 15 minutos por parte de cada

um dos tres examinadores.
O dircctor, sempre que julgar conveniente, poderá arguir

qualquer dos orüclaes examinandos, por tempo Dão excedente
ao indicado para os outros examiuadores.

§ 3.° A designação dos trabalhos para a prova pratica será
também feita á sorte.

Art. 61. As turmas para esta prova serão formadas pelo
numero de otâciaes determinado pelo director, por indicação
dos ínstructores, segundo a natureza dos trabalhos, capacidade
do local onde se tiverem ele realizar os exames e outras oircum
stancias relativas aos mesmos trabalhos.

Art. 62. Aos offícíaes examinandos serão fornecidos o ma
terial e pessoal que requisitarem, para execução dos trabalhos
que lhes couberem por sorte.
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Paragraphc unico. Otempo concedidopara a prova pratica
dependerá da natureza. do trabalho que tiver de ser efíectuado ,

Art. 63. Os examinadores, inclusive o presidente. exprí
mírão seu juizo sobre cada uma das provas por grãos de O a 5
correspondendo:

() á nota má j
1 e 2 a nota soffrlvel ;
3 e 4 á nota boa;
5 á Dota optíma ,
Art. 64. Terminados os exames íar-se-ha a somma total dos

grãos de cada offícíal-alumno, sendo considerados iuhabüítados
os que obtiverem menos de 36.

Art. 65. 0.5 exames dos mar-ínheiros-alumnos serão vagos
e constarão de duas provas, ambas praticas, sendo uma oral, e
conslstíudo a outra, em trabalhos ou manobras relativas a ser
viço de minas e torpedos.

Art. 66. Os alumnos que tiverem praticado na Directoria
de obras uydraulíces, da accordo com o art , 15. farão tambem
uma prova pratica que consistirá em uma hora de trabalho a
uma profundidade nunca menor de 18 metros.

Art. 67. O julgamento dessas provas farse-ha do modo
indicado no art. 63, sendo considerados inhabilítados os que
não alcançarem mais de 20 gráos ; approvados simplesmente os
que obtiverem de 21 a 28; plenamente os que tiverem de 29 a
36 e com dístincção os que alcançarem numero superior.

CAPITULO XVIII

DOS DIPLOMAS

Art. 68. Aos officiaes approvados será, conferido o diploma
de offícial torpedísta, de accordo com o modeloapprovado pelo
Ministro da Marinha.

Art. 69. Aos marinheiros aluinnos, epprovados com dis
tíncção e plenamente, serão concedidos respectivamente diplo
mas de l()~ e ~<)s torpedístas e de ajudantes-torpedistas aos que
tiverem obtido approvação simples.

Art. 70. Os alumnos que satisfizerem também a prova pra
tica de que trata o art. 6G terão o diploma de torpedistas-esca
phandristas,

Art. 71. A concessão do diploma será lançada nos assen
tamentos dos ofücíaes e praças, mencionando-se nos destas ulti
mas 03 grãos de approvação,

CAPITULO XIX

DOS VENCIMENTOS

Ai-t, 72. Os vencimentos do pessoal da escola serão os esta
belecidos nas tabellas em vigor, sondo considerados como em
barcadoe o secretario, ofâcíaes-alumnos e praças.
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CAPITULO XX
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DISPOSIÇÕES DIVERSA~

Art. 73. No dia seguinte ao da entrega dos diplomas, que
deverá ter logar dentro de oito dias depois de terminados os
exames, serão os otâcíaosalumnos desligados da. escola, afim de
se apresentarem ao chefe do estado-maior da Armada, quo lhes
dará o conveniente destino.

Art. 74. o diploma de torpedista constituirá um titulo de
merecimento para o oâíctal e dar-lhe-ha direito de preferencia
para as nomeações de instruetor e encarregado de electricidade
e torpedos nos navios B estabelecimentos da Marinha.

Art. 75. Terminada a distribuição dos diplomas o dírectcr
da escola farã rogressar para o respectivo corpo, com a devida
venta do chefe do estado-mntcr da Armada, os marinheiros-alu
mnos, que serão destacados para os navios, segundo as neeessí
dades do serviço.

Art. 76. As praças que tiverem sido approvadas com dis
tincção e as que tiverem obtido o diploma de foguístas-esca
phandrístas, si houver vagas, serão logo promovidas a classe
tmmedíatamente superior, sendo classificadas na companhia de
torpedístas, com direito as respectivas vantagens, os que tive
rem obtido diplomas de 10 e 20 torpedistas.

Art. 77. Os marínhcíros-alumnos que tiverem perdido o
anno por justa causa 0 os que tiverem obtido approvação sim
ples, poderão repetir- o anno por autorização do chefe do estado
maior da Armada, si por seu procedimento e applicação forom
merecedores dessa concessão.

Art. 78. Os officiaes que tiverem perdido oanno por mo
tivo justificado e aquelles cujo numero de pontos tiver sido
superior a 24, poderão repetil-o, por autorização' do Ministro
da Marinha no caso de informações que os recommendem,

Art. 79. O regimento interno, que oppontuuamente será
expedido, regulara o modo de execução de todos os serviços da
escola e precisará os deveres do respectivo pessoal, além dos
indicados no presente regulamento.

CAPITULO XXI

DISPOSIÇÕES TRANSI'l'DRIAS

Art. 80. Os crflclaes que servirem, ou tiverem servido,
como professores ou instructores da escola. ou do curso de tor
pedos e não possuírem o diploma de ofâcíal torpedísta, terão
direito ao mesmo diploma e vantagens correspondentes.

Art. 81. Os .marinheíros-alurnnos, emquanto nãoptiderem
tor alojamento no editIcio da escola, aquartelarão em depen-



ACTOS no PODER EXECUTIVO

doncia do mesmo, separados, quanto possível, das praças da.
guarnição das tci-pedéieas, a cujo serviço não estarão sujeitos.

Art , 82. Revogam-se as disposições fim contrario.
Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha, 18 de abril

de }006.- JZI,lio Cezar de Noronha.

DECRETO N. 5977 - DE 18 DE ABRIL DE 1906

Approva as clausulas para o oontracto referente ao arrendamento
da Estrada de Feno D. 'Lhcreaa Cln-ístina c a construccão das
obr-as ele melhoramento do porto de Maesianibú, no Estado de
Santa Catharína,

o Presidente da. Republica dos Estados Unidos elo Brazil,
usando das autorizações constantes dos arts. 15 e 17 da lei
11. 1453, de 30 de dezembro de 1905 e decreto ll. 1746, de 13

doutubro de 1869, decreta;
Artigo uníco . Ficam approvadas as clausulas que com este

baixam, aasígnadas p010 Ministro de Estado da Industrta, Viação
e Obras Publicas, referentes ao contracto que tem de ser ce
lebrado com o engenheiro Elmer Lawrence CortheU para o
arrendamento da Estrada de Ferro D. Thereza ohrrsrína e
construcção das obras de melhoramento do porto de Massiambú,
no Estado de Santa Catharlna ,

Rio de Janelro , 18 de abril de 1906. 18° da Republica ,

FnA:NCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

LaWfO Seoeriano 11{.:iliel".

Clausulas aque se refere oDecreto o, 5917, Desta Data
I

o engenheiro Elmer Lawrence Corthell contracta o
arrendamento da Estrada ele Feno D. Thereza Cln-ísüna,
obriga-se a executar os prolongamentos da mesma estrada e a
construir um porto em Massíarnbú, no Estado de santa
Catharina, nas condições estipuladas nas clausulas seguintes.

II

O prazo do arrendamento da Estrada de Ferro D. Thereza
Christina e do uso e gcso das obras de melhoramento do
porto de Massiarnbú termínarã no dia 31 de dezembro
de 1966.
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o arrendamento tem por objecto :
a) a linha actual da estrada, com as respectivas estações,

-escriptorios, armazens , depositas e mais edificios o dependen
cías e material fixo e rodante;

b) o trecho que o contractanto se obriga a cons truir
entre o porto de Massiambu e o ponto que convier da linha
referida;

c) o prolongamento que o contraetante fica igualmente
obrigado a construir, a partir do ponto que por aecordo com
o Governo for julgado mais conveniente até o Araranguà ;

d) as linhas que ao contractante é facultado construir, a
partir' das arrendadas e a encontrar com as já decretadas no
Estado do Rio Grande do Sul.

IV

o eontractante recebera a estrada existente e suas depen
dencias por um inventario ao qual serão sempre accroscen
tados o material novo e obras novas levados a conta do
capital e deduzido o material imprestavel quo não for substi
tuido. Findo o arrendamento, encampado ou rescindido este
contracto, o -coniractante entregará a estrada pelo mesmo

'inventario com os nccrescímoa e deducções que houver ·tido.
Esse inventario servirá também para o recebimento pelo Go
verno e entrega da estrada ao contractante no caso de occnpa
ção tem pararia.

V

Corno preço do arrendamento o eontractante pagará em
moeda nacional corrente uma quota, correspondente a um por
-cento (l %) da renda bruta annual de todas as linhas que se
acharem em trafego durante os cinco (5) primeiros annos, a
contar de HH2. Essa porcentagem passará a ser de dous e meio
por cento (21/2 %) durante os dez (10) annos que se seguirem
a estes e de cinco por cento (5 %) durante o prazo restante do
contracto.

Este preço será pago por semestres vencidos e até dez (lO)
dias depois da respectiva. tomada .de contas, que se fará
segundo o regulamento em vigor, no que lhe for applicavel,

VI

Além do preço do que trata a clausula precedente, o cano
tractante contribuirá para as despezas de fiscalização, a que
fica. sujeito o conu'acto, coma quantia üxu annual de
18:0008, moeda nacional corrente, que recolherá ao Thesouro
Federal ou ti. Delegacia Fiscal, por semestres adeantados,

Executivo - 19013 23
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VII

o contractante obriea-se a manter o .ramat da Laguna,
de modo a satisfazer as necessidades do respectivo trafego e
"bem assim a prolongal-o até o caes.realizandoos melhoramentos
que facilitem o commercto local ; poderá, ontrosím.: mediante
áccordo com o Governo :

.a) supprtmír o trecho do porto de Imbituba até o entron
camento com o ramal da Laguna;

b) transferir as offícinas existentes naquelle porto para
onde melhor convier; -

c) ,aproveitar os materíaes do trecho supprimido para o
estabelecimento de ramaes que se dirijam para as minas de
carvão;

d) substituir os trilhos actuaes da estrada por outros mais
pesados;

e) mudar o systema detracção, substituindo-o pelo de
traeção electr-íea j

f) construir novas liuhasvou dobrar as linhas por toda a
extensão da. estrada, lias zonas em que taes obras se tornarem
precisas.

VIII

'Durante o tempo deste contcacto o Governo Federal não
pOLlGTá autorizai- â eonstcuccão de outras estradas de ferro
dentro da zona de vtnte (20) kilometros paro. cada lado das
linhas que fazem objecto do mesmo contracto e na direcçâo
gera] destas. O Governo, porém, reserva-se o direito de con
ceder r. outras estradas que, tendo o mesmo ponto de partida e
rltrecções diversas, possam approximar-se das de que ora Se
"trata c até cruzal.us. comtanto que dentro da zona referida
não recebam cargas ou passageiros, salvo o disposto na clausula
seguinte.

IX

O contractanre tel'á preferencia, em igualdade de con
dições, para a eoustmeção, uso e goso dos prolongamentos
e rarcacs q,;0, além dos expressamente cornprehendídos
neste eontructo, concorrerem para o desenvolvimento e
facilidade do trafego das linhas arrendadas, e de quaesquer
estradas de ferro que partirem do porto de Massiambú ou
deverem terminar- neste porto, ainda quando oomprehendldas
na dteposíçâo final da clausula precedente, resalvados em todos
08 cases os direitos adquiridos por concessão anterior.

X

A construeção de quaesquer linhas novas, prolongamentos,
ramaes e uovas secções se regerão pelas clausulas 4'\ 5&, 6(1"
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j:l, 8'\ 9::>., 10\ n-, is-,14\ 15a , 18:', 19t\segunda altnea.zü-, 2P.
28ft- C 338-, que acompanham o decreto n. 862.de 16de outubro
de 1890, sendo, porém, de 25 metros o compr-imento mínímo de
tangentes entre curvas oppcstes. descontados das rampas os
'valores correspondentes as curvaturasv para nunca ser real
mente excedido o limite máxime da declividade. As demais
condições relativas á eonsrrucção, o usoe goso das linhas novas,
prolongamentos e ramaes serão fixadas por occasiãoda appro
vução dos respectivos estudos pelo Governo, .tendo em vista as
clausulas do presente contracto ,

XI

Para a determinação das linhas novas que o contractante
construir em virtude deste contracto, procedcr-se-ha da se
guinte fôrma:

Antes de encetar a construcção de qualquer trecho, o
contractante apresentará á approvação do Governo o orça
mento completo do mesmo, incluindo o material fixo e rodante.
Este orçamento, uma vez approvado•. representará. o custo
máximo do trecho. Depois de construido proceder-se-ha á fi
xação definitiva do custo. tendo por base a medição das obras
feitas , facturas do material e gastos de transporte. O valor
das obras será calculado pela tabella de preços em papel

.moeda e convertido depois em réis, ouro, pela média do cambio
á vista, que tiver vigorado durante o período da construcção
do trecho. O valor do mater-ial importado será fixado desde
logo em réis, ouro, â vista das facturas do mesmo.

XII

Findo o prazo do presente contracto, o que terá lagar em
31 de dezembro de 1956, o Governo íudemulzará o oontractants
em moeda corr-ente ou apulices da divida, interna do juro de
cinco por cento (5 o /o) ao anuo, o custo, augmentado de vinte
por cento (20 ajo), da construccão das linhas a que se refere a
clausula precedente, as quaes serão assim entregues ao Go
verno. Todas as mais linhas férreas, com o material fixo e
rodante, edifícios e quaesquer outras dependencías, e o porto de
Massiambú, com as respectivas obras e depenôencías, rever
terão para o dominio da. União. em perfeito estado de conser
"ação, sem nenhuma índemnização , Os ramees propriamente
de serviço das minas de carvão não reverterão,

XIII

o GovernoJ:t'edel'al, precedendo autorização legislativa,
poderá, decorridos 20annosda presente data, encampar as
linhas arrendadas e seus prolongamentos e ramaes, mediante
a índemnízação do valor- de la vezes a renda liquida média dos
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ultimas cinco annos para as linhas actualmente existentes, e
para os prolongamentos e ramaes construidos com capital
levantado pelo conti'aetanta, Jndemulzaeão do custo dos mesmos
e mais vinte .pci- cento (20 %) deste custo pela fórma indicada
na precedente clausula XU. No caso do Governo Federal en
campal', de conformidade com a presente clausula, tndemní
zal'â o contractente das despesas que tiver feito com melhora
mentos das linhas arrendadas e augmento do respectivo material
rodante, que houverem sido autorizados pelo Governo, e cujo
valor for pelo mesmo Governo approvado, na data da encam
pação do presente contracto de arrendamento, e que não tiver
sido amortizado, sendo a amortização deduzida á razão de i/no
por anno, do valor do melhoramento ou material approvado
pelo Governo, representando n-o numero de annos contados
desde a data. da inauguração do melhoramento ou compra do
material até a terminação deste conn-aeto, O Gover-no Federal
reserva-se o direito de. em qualquer tempo, dar por findo o
presente contracto, observadas as regras para desapropriação
por utilidade publica. O Governo Federal terá ainda o direito.
em caso de guerra ou grave commoção intestina, de occupai
temporariamente as linhas em todo ou em pai-te, mediante
inclemnização não superior á média da renda liquida dos pe
ríodos correspondentes ao quinquennío precedente ti occupação,

Paragr-apho uníco. Estas indemnizações serão também
pagas, como as da clausula XII, em moeda corrente ou em
apolices da. divida interna do juro de cinco por cento (5 %) ao
anno. .

XIV

O contractante manterá. em perfeito estado de conservação
as linhas e todas as partes e dependenclas das estradas e todo
o seu material e augrneutará o material rodante. conforme as
necessidades do serviço.

Paragrapho unico. A conservação não poderá, sem ex
pressa autorização do Governo e approvação da planta e perfil
submettidos pelo contractante, alterar condições technicas de
qualquer das estradas.

XV

Vigorarão provísoriamente as condições regulamentares e
tarifas actuaes, dependendo de accordo com o Governo as respe
ctivas modificações, na fôrma do regulamento de 26 de abril
de 1875.

§ L o A revisão geral das tarifas íar-se-be de cinco em
cinco annos.

§ 2. 0 O Governo terá o direito de exigir uma reducção de
taxas r-azoável, desde que a renda liquida das estradas em tra
fego exceder a. doze por cento (12 0/Q) do capital empregado
.em conformidade com este contracto.
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§ 3.° Em casos especiaes, taes como falta e carestia de
generos alimenttcíos, o Governo poderá exigir a l'educção
temporaria, que julgar conveniente nos preços estabelecidos,
devendo, porém, embolsar o contractante do prejuízo 'que lhe
resultar dessa reducçâo, levando-se em conta. a porcentagem
semestral pertencente á Fazenda Nacional.

§ 4. 0 Não haverá transnorte gratuito sínão para o pessoal
em serviço e para objecto de serviço. para os materiaes dos
prolongamentos e ramaes e da conservação das linhas, depen
denotas e offícmas, malas do Correio e seus condnctores.

XVI

Si por mais de 15 dias consecutivos for suspenso o tra
fego de qualquer parte ou trecho da estrada, salvo caso de
força. maior, no qual se eomprehenderà a qreoe de operarias,
o contractause pagará, nos pr-imeiros 15 dias, a multa díaría
de 1:000S e nos J5 dias subsaquentes a de 2:000$ 1'01' díu, SL
continuar além desse tempo a suspensão do trafego, sem mó
tivo de força maior, será o oonh-aoto rescindido de pleno di
reito.

§ 1.° Si, dentro de 30 dias depois de expirado o prazo
semestral para. o pagamento da porcentagem de arrendamento
ou da couu-tbuição para a flscalização, o contt'actante não
houver satisfeito qualquer desses pagamentos, fica constituído
em mora ipso jure e obrigado por isso ao pagamento do juro
de 9 % ao anuo, cabendo ao Governo o direito de cobrar ex
ecutwamcnte a impcrtancla O correspondentes juros, nos termos
do art. 5:2, Iettras b e c, parte V do decreto li. 308'1, de' 5 de
novembro de 18:-)8. -

§ 2. o Por-outras íutracções de clausulas deste contracto
o Governo poderá impor multas na ímpoi-taucia de 1:0008 até,
5:000$000. .

§ 3. o O Governo. por acto seu c sem dependeucía de tnter
pellação ou acção judicial, terá o direito de declarai- rescin
dido este contracto quando, sem motivo de força maior, forem
excedidos os prazos nelle estabelecidos para começo e termina
ção das obras.

XVI[

Veriflcuda a r'escísão do contracto por qualquer dos mo
tivos consignados na clausula antecedente (XVI), a nenhuma
índernnização terá direito o contraetantc.

XVllI

As questões entre o Governo e o contractante relativas ao
serviço deste e as que disserem respeito á intell.igencia de
clausulas deste contracto serão submettidas pelo chefe da
commíssão fiscal, no prazo de 15 dias, ao Ministério da Indus
tria, Viação e Obras Publicas, que as resolverá com prom
ptídão,
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Si o contraciante não 52 conformar com a resolução deste,
seguír-se-na, em ultima íustaneía, o arbitramento, escolhendo
cada. parte um arbitro dentro do prazo de lO dias; não ehe
gando estes a. accordo, a questão será resolvida por um ter
ceiro arbitro escolhido dentro- de 10 dias, de commum acccrdo ;
na falta. deste accordo, cada.uma das partes contractantes dentro
de 10 dias apresentará dous outros arbitras, e dentre os quatro
a. sorte designará o desempatador que resolverá a questão no
prazo de tres dias.

Fica entendido que as questões previstas ou resolvidas em
clausula deste contr-acto, como as de multas, rescisão e outras,
não são comprehendidas na presente clausula.

XIX

o eontractante obriga-se a manter ou admittir trafego
mútuo com as estradas de ferro a que for applicavel , e bem
assim com a Repartição Geral dos Telegraphos, na fórma das
leis e regulamentos em vigor e de accordo com as normas adop
\jadas na Estrada de Ferro Central do Bt-azfl e com as emprezas
de navegação subvencionadas pelo' Governo.

XX

São applícaveis a Unha arrendada as disposições dos regu
lamentos em vigor para a policia e segurança, fiscalização e
estatistica das estradas de ferro, desde que não sejam con
trarias ás presentes clausulas.

XXI

Só o carvão de pedra será permittido como combustivel da.
estrada.

XXII

Os lubrificantes, material de consumo da locomoção, livros
impressos, material de telegrapho ou de conatrucoâo, combus
tivel ou utensilios em bom estado existentes no almoxarifado e
depositas e entregues, mediante inventario, ao arrendatario
serão <lo este debitados pelo custo e pagos no prazo de. 90 dias.
Havendo justo motivo para alteração de preço do custo desses
materlaes, elle será determinado por uma avaliação que se
fará in situ por duas pessoas, sendo uma nomeada pelo GOa
verno e outra pelo arrendatarío, as quaes previamente esco
lherão um desempatador por accordo ou pela sorte, na falta
de accordo.

XXIII

Ficam marcados os seguintes prazos:
1.o De um anno, no maxímo, contado da assignatura do

contraeto, para. apresentação dos estudos definitivos e orça
mento da linha ferrea de Massiambú, a ponto conveniente da
estrada actual ;
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2.° De seis mezes, depois da- approvação desses estudos"
para a começo das obras correspondentes e o de dons annos-
no máximo, para a completa terminação das mesmas; ,

3. o Até dousannos depois da construcção da linha precedente
e das obras provisorias do porto de Massiambú, para o começo
das do prolongamento da estrada para Araranguã, devendo
ficar terminadas no prazo dê dous annos, contados' do
começo.

Paragrapho unico. O Governo entregará ao contractante 08
estudos que possue, feitos. administrativamente a, que possam
interessar á execução deste ooniracto, para serem.' utilizados
na. fôrma do mesmo contraoto,

XXIV

o contractante obriga-se a construir em Massiambú um
porto provisorio de madeira, com a extensão necessária para-o
seu regular movimento, e a manter alli, por dragagem, uma.
profundidade mínima de nove metros, com reíereucía á maré
baixa média ao longo do caes e na -largura necessaria para" a
facil ancoragem, manobras e atracação dos navios.

XXV

o contractante substituirá por um caes de pedra a de
madeira indicado na. clausula precedente, logo que a Impor
tancia e o movimento do porto attinjam a um-grão capaz de
remunerar o emprego do capital, para esse fim necessarío,

Paa-agrapho unico. Si se verificar a conveniencía de crear
alli um grande porto, augmentando ar.t.ificialmente- a supertleie
de atracação e a área abrigada, o prazo da concessão'do porto
poderá ser elevado ao maxímo da lei n, 1746, de 13· de outubro
de 1869.

XXVI

O' contractanta terá o direito de desapropriar, na fôrma
das leis vigentes, os terrenos, prédios e bemfeítortas índíspen...
saveís para a conatrucção das' obras que fazem obiecto daste
contraeto, referentes a estradas de ferro e ao porto' dê Massi
ambü e as respecttvas dependencias , e no exercida da faculdade
a que se refere a clausula XXIX.

Terá, outrosim, durante' o prazo do oontracto, o'usofraeto
dos terrenos de marinha, necessaríoa para esse mesmo fim-e
que ainda' não estiverem oecupados, De accordo com' o-Governo
poderá o conteactante arrendar' ou vender os terrenos acereset..
dos, que não forem necessarios para os fins deste contraeto,
nem tampouco para abertura de ruas, praças, outros logra
douras ou edificios federaes ; o producto ris taes arrendamentoa
ou vendas fal'á parte da renda bruta da émpreza, para os
eãeitos deste mesmo eontraeto,
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XXVII

o Governo reserva-se o direito de resgatar as obras do
porto; independentemente das estradas .de ferro, de confor
midade com o § 9° do art. l° da lei o. 1746, de 13 de outubro
de 1869. Para. esse resgate será. deduzida, do custo das obras,
a importancia que já houver sido amortizada.

XXVIII

O contractante tara a faculdade de utilizar-se da força
hydraulíca que possa adquirir dentro da zona privilegiada. das
suas linhas, de accordo com as leis fcderaes, para os fins deste
contracto e fornecimento publico e particular.

XXIX

8C:.j.ído consideradas obras fedecaes as do porto e estradas
de ferro referidas neste contracto, o contraetante gosara da
isenção de impostos, na. fórmada. legislação em vigor, de ím
portação para todos os materíaes necessários á execução destas
obras, Incluídos os que forem precisos para fornecimento de
agua, esgoto; telegraphos ou telephones, captação e emprego
de força electríca, Illumínação a gaz e electnca e material
para a estrada de ferro e para exploração das minas de carvão
de pedra.

XXX

Para remuneração e amortização do capital empregado
nas obras do porto e suas dependeneias, pagamento das despezas
de custeio e conservação respectivos e, bem assim, da fiscali
zação por parte do Governo, perceberá ° contractante as taxas
approvadas para os mesmos serviços do caes de Santos, em
moeda nacional corrente (papel) a saber:

a) por dia e por metro linear de caes occupado por navio
a vapor ou outro motor moderno, setecentos réis (700 réis)
pela atracação do navio. As embarcações de arqueação até
duzentos e cincoenta (250) toneladas pagarão somente cincoenta
por cen to (50 %) das ditas taxas ;

b) por dia. e por metro linear de caes occupaôo por navios
não a vapor ou outro motor moderno, quinhentos réis (500 réis)
pela. atracação do navio;

c) por kilogramma de mercadorias embarcadas ou desem
barcadas, 2,5 réis pela ntlllsação do caes e conservação do
porto;

d) por capatazias o armazenagens, as taxas que forem
cobradas nas Alfandegas, de conform.idade com as leis e regu
lamentos em vigor.

XXXI

Dentro do prazo de oito (8) mezes, contados da assignatura
do contracto, o contractante submetterã ;j, approvação do Go-
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vemo o plano definitivo e o orçamento das obras a executar
no porto de Massiambú, e serão considerados approvados si até
noventa. (90) dias depois de apresentados ao engenheiro fiscal
não houver o Governo proferido qualquer decisão sobre os
mesmos.

XXXll
As obras do porto terão começo dentro de seis (6) mezes,

contados da approvacão dos respectivos planos e orçumentos,
e deverão fícat- concluídas até tres (3) annos depois da mau
guração dos trabalhos,

XXXIII
Durante o prazo do contracto o contractante serã obrigado

ao proceder, á sua custa, ás reparações que forem neoessartas,
a manter as obras em perfeito estado de conservação, bem
como a profundidade de agua fixada.. O Governo terá o direito
de, na falta.do cumprtmento desta clausula, fazer executar por
conta do contractante os trabalhos indispensaveís.

xxxrv
Os armazéns construidos pelo contractaute gosarão dos

favores 0 vantagens concedidos por lei aos ar-mazéns alfande
gados e entrepostos. podendo elle emí ttir ti.tulos de garantia
(wan"ant:s) das mercadorias depositadas, de aceordc com os
regulamentos que vigorarem.

XXXV

O contractaute obriga-se a effectuar os serviços de capa
tazias e armazenagem da Alfaudega, percebendo tLS taxas offl
ctaes das Alfandegas da Republica e ficando sujeito aos regu
lamentos e instrucções do Minister'ic da Fazenda.

XXXV!

o contractante deverá formar um fun-lo de amortização
por meio de quotas deduzidas dos lucros liquidas da empreza e
calculadas de modo 11 produzir no fim do prazo do contrecto e
capital correspondente ás obras e material que houverem do'
reverter para o dominlo da União, sem índemnização ,

XXXVII
o contractante poderá fazer todos os serviços referentes a

este contracto ou qualquer delles por preços inferiores aos das
tarifas approvadas pelo Governo, mas de modo geral o sem
excepção 11 favor ou contra quem quer que seja. Estas baixas
de preços far-se-bâo effecüvae com o consentimento do Governo
(3 depois de publicadas por annuncíos, atlixados nos estabeleci
mentos dos contractantes e insertos nos jornaes.
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Si o conrrectante fizer serviço por preços inferiores aos
das tarifas approvadas, sem preencher todas estas condições,
o Governo poderá mandar applicar as reducções feitas ás tarifas
dos mesmos serviços e os preços assim reduzidos não poderão
mais S01' elevados,

XXXVIII

Serão embarcadas e desembarcadas gratuitamente nos esta.
belecímentos do contractante quaesquer sommas de dinheiro,
quer pertencente á União, quer ao Estado de Santa Oathartna,
as malas dos Correios e bagagens dos passageiros civis e mili
tares e respectivos petrechos belüoos, assim como os immi
grantes e as suas bagagens, correndo por conta. do cuntractante
o transporte destas ultimas de bordo para os vagões das vias
ferreas que vierem ter ao caes,

XXXIX

No caso de movimento de tropas federaes ou estadoaes,
'poderão estas utilizar-se dos cães e mais estabelecimentos do
contractante, para embarque e de-embarque, sem ficarem
sujeitas ao pagamento de taxa alguma. Deve, outrosim, o
contractante racuttar por todos O~ meios os serviços da União
ou do Estado, daudo-lhes prefereneía para uso de seus appare
lhos e do caes, sendo esses serviços, todavia, índemnízados.

XL

o Governo Federal obriga-se a adquirir annualmente das
minas de carvão exploradas pelo contractante, no mínimo, as
seguintes quantidades desse material, lua lhe serão fornecidas
em bríquettee, cujas cinzas não excedam de 12 o/Q, no primeiro
anuo, que começará. a decorrer seis mezes depois de terminada
.i1 linha férrea de Massiarnbú ti estrada aetual, 20.000 toneladas.

No 2° anno.•.•........••.. , •.•.•..
No 3(1. anno .. _•..•.•••••.•..•..•••.
No 4° anno ••.••...•...••.•...•.•••
?iro 5° anno .•...••....•.....•.•.•.•
No 6° anDO.e ••.••••• ~ ...•..•••••••
No 7Q anno .• , ...•. , •...••.•.••..••
No 8° anno e'

No .go anDo.•.•.•. _.......•....•.. ,
No 10(1 anno , .•.•....•••....•

Tonelada>;

30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
00.000

100.000
lIO.OOO·

o preço, para o Governo, do carvão posto no porto de
Massiambú será, por tonelada: 16$ para o carvão natural.
20$ para o carvão lavado e 24$ para o carvão em briquette«,
Estes preços regularão para os fornecimentos. emquanto o
cambio se mantiver entre 12 e 18 dinheiros por mil réis.
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Si o cambio baixar de 12, o preço se elevará na proporção
da baixa, e si subir além de 18, o preço será l'eduzido na
proporção da alta do cambio. Para o carvão entr-egue em
outros portos reg-ularão os preços que ficam aqui estabelecidos,
addícíonados do 'frete, na razão de 15 réis por milha e por
tonelada.

XLI

o Governo obriga-se a estabelecer nas estradas de ferro
ela União e por ella administradas um frete díffereneial para, o
carvão nacional, correspondente a 50 r>/o do que vigora!' para
o carvão estrangeiro, e a promover a concessão de reducção
Identlea Das demais estradas de ferro, que se acharem sob sua
dependencía. .

XLII

Para a execução deste contraeto poderá o contractante
organizar empreza. ou companhia, para. a qual passarão todos
os direitos e obrigações arrríbuídos ao mesmo contractante ,
A companhia terá domicilio legal na Repuhlica ou represen
tanto com plenos e illimitados poderes para tratar e resolver
definitivamente perante o Administrativo e o Judíctar-ío brazi
leiros quaesquer questões que com ella se suscitarem no
paiz., e podendo o dito representante ser demandado e receber
citação inicial e outras em que por direito se exija citação
pessoal.

XLIII

o fôro para todas as questões judiciaes entre o contra
ctante e o '}overno, quer seja aquelle autor ou réo, será. o
federal.

XLIV

Os casos omissos Deste contracto serão regidos pela legis
lação civil e administrativa do Brazit, quer Das relações do
contractante com o Governo, quer com os particulares.

XLV

o contractante rará no 'I'hesouro- Federal, antes da assi
gnatuna deste eontraeto, uma caução de 30:000$ em moeda
corrente ou apolices da divida interna federal, para garantia
da fiel execução de todas as obrigações que assume por este'
contracto.

Par-agrapho unioo, Essa caução não responde pelas multas,
despeaas de fiscalização ou outras que o Governo tenha de
fazer por conta do contractante, e, uma vez desfalcada por
eífeito da applicação da disposição acima referida, será 'o
coutractaute obrigado a integral-a dentro do prazo de quinze
(15) dias.



412 ACTOS DO PODER. EXECUTIVO

XLVI

A entrega da Estrada. de Ferro D. Thereza Christína ao
contrectaute, na fôrma. da clausula IV. será. feita trinta (30)
dias depois de approvados pelo Governo o plano e orçamento
do rmnat de Massiambú, nos termos da clausula XL

XLVII

Vigorará para os eüeítos deste contraeto a tabella de preços
approvada por portaria de 6 de junho de 1905, para a constru
cçâo e conclusão das construcções da rêdc das estradas de
ferro do Rio Grande do Sul, arrendadas á Compaçnie Auxiliail"e
des Chemins de Per áu Brcsit,

XLVIII

o capital deflníttvo das obras descríptas na. clausula Xl se
constituirá. com as tmroctanctas unnualmente reconhecidas
como eflecüvameuts empregadas e as provenientes de outras
despezas feitas de accoroc com este contracto, applteaodo-se ás
quantidades de obras executadas os respectivos preços que figu
rarem nos orçamentos appt'cvados pelo Governo.

Paragrapho unlco . O Governo expedirá as convenientes
instI'ucçães para as medições de obras executadas e tornadas de
contas.

XLIX

Ficará sem effeito o presente decreto si o contenoto :1 que
se retere deixar de S3r assígnado no prazo de trinta (30) dias,
contados da respectiva publicação no Díorio Officiat.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 1900. - Lauro Seoeríano
111.üller.

DECRETO N. 5~\78 - DE 18 DE ABRIL DE 1903

Concedo ao cngcnheh-o Percival Farquhar autorização para executar
as obras de melhoramento do P01'to de B81bn, no Estado do
Para,

o Presidente fia Republíca dos Estados Unidos do Brazil,
usando das autorizações contídas nos ns, XXX e XLI, lettra 0;,

art. 17 da lei n. 1145, de 31 de dezembro de 1904, decreta:
Artigo unico . Fica, concedido ao engenheiro Percival Far

quhaz-, ou a companhia que organizar, a execução das obras de
melhol'amento do porto de Belém, no Estado do Pará, mediante
as clausulas que com este baixam assígnadas pelo Ministro da
Estado da Iudustcia, Viação e Obras Publicas.

RIO de Janeiro, 18 de abril de 1906, lHo da Republíca ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lo.UTO Seoeriano ;tlü!ler.



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 413

Clausulas que acompanham o decr-eto n, 59'78 desta data

I

E' concedida autorização ao engenheiro Percival Farquhar
para, por si ou companhia. que organizar, executar as obras de
melhoramento do porto de Belém, no Estado do Pará, de accordo
com o projecto aunexo, assí.mado pelo dírector geral de obras
e viação. sujeito ás alterações que os estudos definitivos acon
selharem ou forem julgados convenientes durante a sua. ex
eauçã.o

11

A presente concessão comprehende a construcção de-cães e
mais obras necessacias, na zona entre o nonto de conflueucía
do rio Oriboca com. o Guamá e a ponta, do- Mosqueiro, dividida
em duas secções, a saber-e

A primeira, a partir do Castello para o lado de jusante do
rio. e a segunda, a partir do mesmo ponto para o lado de mon
tante.

Cada secção se dividirá em trechos, cuja construccão se fa.r(~

.ã medida das necessidades do porto, de accorôo com o
Governo.

O primeiro trecho se compõe de:
a) construcção de 1,500 metros de caes acostevel, a partir

da doca de Ver-a-peso, na dírecção de [usante, com os respe
ctivas postes de amarração, arganéos e escadas;

b) aterro da área comprehendida entre o dito caes e o lit...
toral actual, inclusive as docas aIli situadas, bem corno o espaço
entre adoca de Ver-a-peso e o Mercado de Ferro ;

c) dragagem de um canal com 300 metros de largura em
toda a extensão do caes, tendo seis metros e 50 centímetros de
profundidade, abaixo do nível médio das aguas minimas, nos
primeiros 500 metros, a partir da doca de Ver-a-peso, para o
serviço da navegação fluvial e nove metros e 24 centímetros,
abaixo do mesmo nível, nos l.000 metros seguintes;

d) dragagem de um canal de aceesso entre o trecho de cães
acima considerado e o Mosqueiro, tendo 200 metros de largura
e a profundidade -de 9.24 metros a contar do nível médio das
marés, observado em tempo o disposto na antepenultíma alínea
da presente clausula;

e) construeção de um boulevard parallelo ao caes, com 30
metros de largura, estendendo-se pelo actual boulevard da
Republíca, com as respectivas obras de drenagem:

/) consteueção de armszens apparelhados, junto aos cães.
para deposito das mercadorias em carga e descarga ;

g) construcção de uma bacia especial para serviço de em
barcações miúdas, com caes de acostamento, escadas e abrigos
apropriados;

h) estabelecimento de guindastes electricos moveis &.0 longo
do caes;
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i) eolloeacão de postes de amarração, arganéosv escadas
para passageiros e para tripulação dos navios, e illumíuução
electrica, etc. ;

j) collocação de bolas ílluminantes 120S canaes de accesso ;
h) fornecimento de um guindaste fluctuante ou fixo com

capacidade de .10 toneladas; ,
1) fornecimento de rebocador para serviço de botas e neces

sidades do porto;
m) construceão de linhas férreas electrieas atraz dos arma

zene ao longo do caes ;
n) construcção de uma casa de machinas para a produecão

de energia electrtca destinada ao serviço de f llurruuação e
tr'acçâo ;

o) construcção de deposito especial para: explosivos e in-
flammaveia ; .

p) construcção de uma carvoeira com apparelhos para
rápida carga e descarga;

q) construcçâo de edificios para Iuuccíonaraento da. Alfan
dega, dos Correios e Telegraphos naclooaes ;

r) construeção de um edificic para. Admínístracão e Fisca
lização da Companhia das Docas.

O segundo trecho se comporá de 1.000 metros de cáes devi
damente apparelhados, em prolongamento do primeiro, a partir
do sua extremidade Norte e incluirá o alargamento a 300
metros -do canal de accesso entro Mosquetrc e esse trecho de
caes, attíngíudo a dragagem respectiva a profundidade de 9,24
metros abaixo do nível médio das águas mluimas .

O canal em frente ao segundo trecho de cães terá uma pro
fundidade de 10 metros abaixo do nível acima referido.

05 planos e orçamentos de cada trecho serão discriminados
separadamente, servindo de base pari}. os estudos definitivos o
projecto junto com as especificações annex-s e os preços de
unidades mencionados na tabella que o acompanha.

lU

Dentro do prazo de cinco lUeZGS contados da data da assígna
tura do contractn o concesslona-io submettera li approvação
do Governo, por íntermedío do engenheiro fiscal. as plantas e
orçamentos doântuvos das obras a executar, taes COIllO dra
gagem, cáes, armazéns, abrigos, aterros. boulevards, bacia ou
doca para pequenas embarcações e linha electrica; e dentro
do prazo de novo meses, contados da mesma. data, as plantas e
orçamentos definitivos das demais obras, os quaes constarão de:

a) planta geral topographica e hydrographlca do trecho
do littoral oceupado pelas obras contractadas. com os tra
çados da muralha do caes e da rua parallela ao mesmo, doca
para o serviço das embarcações pequenas com os oáes, escadas
e abrigos para uso das mesmas, armazena ao longo do caes e
seus acoessoríoa, linha ferrea electrtca, drenagem das águas
píuvíaes e outras, canal de aecesso das embarcaçoes, etc.;
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b) perfil longttudinal dos terrenos sobre que tem de assentar
a muralha e respectivas sondagens até o fundo solído em que
assentarão as fundações;

c) typo da muralha do caes, com o calculo justificativo da
sua estabilidade;

d) projecto da casa das machtnas para producção da força
motora dos guindastes e elevador, com a relação especificada
de taes machinas com os respectivos accessorios, numero e
typo dos guindastes;

e) prnjootos detalhados dos armazena a construír, com os
respectívos guindastes aéreos, linhas de socvieo interno, etc.:

f) projectos de rampas, escadas e abrigos para uso das
embarcações miudas ;

g) especificações sobre as dlüerentes construcções e sobre
os materíaes que teem de ser neIlas empregados;

h) orçamento ôo custo das obras e preços de unidades, que
não estiverem fixados na tabella junta.

§ l.0 No mesmo prazo de cinco mezes avresentarâ o cou
cessícnario á approvaeão do Governo a relaçãacdo material
necessario para o inicio das obras.

§ 2.° O concessionaric se obriga a cumprir as modificações,
alterações ou accresctmos que o Governo julgue necessarío lntro
duzir nos estudos ou relação do material.

§ 3.° O Governo poderá conceder uma prorogação de prazo
até 30 dias para apresentação dos estudos. definitivos ou da
relação do material, caso o concesstonarru não o tenha.upresen
tado dentro dos prazos de cinco e nove mezea acima fixados e
o mesmo Governo julgue ponderáveis os motivos por olle alle
gados.

IV

Dentro do prazo maxlmo de seis mezes, contados da appro
vação do material necessario ao inicio das obras, e de que
trata a clausula. UI, deverá o concessionario iniciar os tca
balhos do primeiro trecho, o que não poderá. fazer sem possuir
no local do trabalho, prcmptcs a funccíonar e aceeitos, reate
ríaos de construcção e de transporte, bem corno terrenos e ma
chirúsmcs necessanoe a lnstallação e inicio dos serviços. O
valor mínimo deste material e do que já estiver adquirido ou.
em viagem será de 1.000:000$, ouro.

Paragrapho unico , Caso o concessíonano deixe de iniciar
as obras dentro do prazo marcado na presente clausula) por
fal ta de todo ou de parte do material indicado na relação ap
provada pelo Governo, este poderá. attendendo ás razões alle
gadas pelo ooncossíonai-ío, conceder um accrescimo de prazo
até tres mezes, no maxímo.

V

As obras do prímeíro trecho, de que tratam as clausulas Il
e III, deverão ficar completamente concluídas até 31 de dezem
bro de 1913.
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As obras do segundo trecho e seguintes terão começo
quando. as exigencias do trafego do porto determinarem e
ficarão terminadas dentro do prazo correspondente.

§ 1. o Durante t\ execução das obras as medições somes
traes, que serão feitas de conformidade com as especificações
annexas ao orçamento geral, deverão aecussr trabalhos reali
zados durante o semestre de valor nunca inferior á vígesíma
parte do valor total do orçamento approvado, ficando o cou
eessíonario obrigado a acüvar a construcção de modo a apre
sentar na medição do semestre seguinte um excesso de valor
"igual, no mlnimo, á diíferença para menos encontrada no se
mestre anterior.

§ 2.° Incorrerá a companhia na multa de 10:000$000 (dez
contos de réis) por mez até seis mezes de demora na termi
nação das obras de que trata a presente clausula.

Findo este prazo de seis mezes o Governo marcará um
novo prazo, .improroguvel, para conclusão das obras.

§ 3. o Si as obras, depois de iniciadas, forem suspensas, o
Governo marcará o prazo que julgar conveniente para o seu
proseguimento, que deverá realizar-se de modo a ser cumprida
a dísposíção do § lo da presente clausula.

§ 4. o Nenhuma obra poderá. ser iniciada sem estarem pre
viamente approvadoa o projecto detalhado e respectivo orça
mento definitivo, sob pena de não ser incluido o valor no ca-
pital da concessão, .. .

Todavia, Si, até noventa dias apos a entrega do jn-ojecto
detalhado e seu orçamento ao engenheiro fiscal, o Governo
não se pronunciar a respeito, considerar-se-hão approvados.

VI
Durante o prazo da concessão o concessíonacio será obri

gado a proceder á sua custa ás reparações necessarlas ás
obras e mantel-as em perfeito estado de conservação, ficando ao
Governo o direito de, era fa.lta de cumprimento desta clausula,
fazer executar estes trabalhos por conta do conoesstonsrto.

Essa obrigação não cornprehende, porém, a rua ou bou
levard projectado. que é destinado ao logr-adouro publíco js deve
ser entregue á ?lIuoicipalidade, comperindoao conccsaonarío
conservar tão somente a faixa entre o boulevard e a muralha
do caos.

VII

Em igualdade de condições o concess'onario empregará, de
preferenola, pessoal e material nacíonaes.

Do material que possuir o concesstonarto durante a con
atrucçâo cederá ao Governo, pelo mesmo preço que houver
custado, a quantidade de que precisar para as obras publicas
em andamento no porto ou na cidade de Belém, sem prejuízo
tias obras a seu cargo.
" Paragrapho uníco, Todosos materíaes de construcção serão
de boa quahdado e apropriados às obras. Para a sua, verí-
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âcação serão fornecidas amostras ao engenheiro fiscal quando
elle as requisitar e nenhum material julgado improprio ás
obras pelo engenheiro fiscal será utilizado, havendo. todavia,
appelleção de sua decisão para o Ministro da Industria, Viaç.ão
e Obras Publicas.

VIl[

A expensas suas manterá o concessionat-io um systema,
aperfeiçoado de Hlumlnação na faixa. do caes occupada pelas
construcções conteactadas, comprehendendo pharôea e baias
Illumínantes nos pontos do ancoradouro e do canal de accesso,
que se tornarem necessários.

IX

O coneesslonario terá uso e goso das obras de que trata
a presente concessão até 31 de dezembro de 1973. Si forem
construídas as obras além do segundo trecho a que se refere
<1. clausula Ir, o prazo da concessão terminará em 31de dezembro
de 1996.

Em I de janeiro de 1974, para o primeiro caso" cu em J de
janeiro de 1997, para o segundo caso, ficarão pertencendo á
União, sem índemnização alguma, todas as obras executadas
em virtude deste oonteacto, destinadas á administração e ao
serviço de atracação, carga, descarga, armazenagem e. trans
porte de mercadorias, com o respectivo material fixo, rodante e
fíuctnante, e bem assim os terrenos aterrados ou desapropriados
e as respectivas bemfeitorias e rendas; inclusive o dique e
officinas.

X

Durante o prazo da concessão o concessíonarío terá o uso
frucüo dos terrenos de marinhas que forem necessàrios ás obras
e suas depenâcncías e que ainda não estiverem aforados, bem
como dos desapropriados e aterrados.

De accordo com o Governo, o concesatonarío poderá ar
rendar os terrenos aecreseídos que não forem necessaríos aos
fins desta concessão, fazendo o producto de arrendamento
parte da renda bruta de que trata a clausula XXV; ficando,
porém, exclutdoa desta faculdade os actuaes aterrados com
prehendidos entre a doca de Ver-a-peso e a rampa do sa
cramento.

O arrendamento poderá ter lagar depois de approvado pelo
Governo o plano de arruamento dos terrenos accresciâos, ouvida
a Municipalidade de Belém, reservados os que forem necessa
rios para edificios públicos federaes, do Estado ou município de
Belém.

XI

o Governo poderá resgatar todas as obras em qualquer
tempo, a partir de I de janeiro de 1923.

Executivo - 1906 21
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o preço de resgate será fixado de conformidade com o dis
posto no § Dr, do art. lo da. lei ll. 1746, do 13 de outubro de
1869. deduzida a amortização feita nos termos do § 4° do
art, F' da mesma lei.

Fica entendido que a presente clausula só é, appltcavet aos
casos ordínacios e que não abroga o direito de desapropriação
por utihdada publica, em qualquer época. na fôrma da lei.

XII

Para, remuneração e amortização do ca-pLtrLl empregado
Das obras e pagamento das deSPL1Zas de cUSt'3lO e conservação
respectiva, e bem assim da fiscalização por parte do Governo,
perceberão os contractantes as seguintes taxas em papel:

'P', oitocentos e cincoenta réis ($850) de atracação por dia
e metro linear de caes, occupado por navio a vapor ou outro
qualquer motor moderno;

21
", seiscentos e cincoeuta réis ($650) de atracação por dia.

c metro linear' de -cacs, occupado por navío não a. vapor ou
outro qualquer motor moderno;

3:)" tres réis (.SOOa) por ki.logramma de mercador-ias em
barcadas ou desemoarcadas, nos termos da lei D. 1313, de 30 de
dezembro de 1904;

41\ por mos ou fracção de mez e por quantidade de merca
doria ou qualquer genero que tiver sido effeeüvamente ,reco
lhido aos armazéns do coucessionarlo, ou depositado em qual
quer ponto do porto ou do caes, as ,taxas estabelecidas pelo re
gulamento approvado pelo Governo, nos termos da, clau
~mla1XXlV•

São isentos de taxas relativas á atracação os botes e
escalerea e outras embarcações míudas de qualquer systema,
empregadas no movimento exclusivo de passageiros e bagagens
e as pertencentes aos navios em carga ou descarga no caes do
concessíonarío.

Xlii

Poderá o concessíonano estabelecer' um serviço de reboques,
cobrando taxas que constarão de tabellas approvadas pelo Go
verno.

Além das taxas referidas, o coucesslonarío terá a faculdade
de 'Perceber outras taxas em remuneração aos demais serviços
prestados em seus estabelecimentos, tacs como: o de carrega
mento ou descarregamento de vehiculos das vias ferreas, de
emissão de warrants, estadia dos navios nos diques 13 estaleiros,
otc., precedendo sempre approvação do Governo para cobrança
das taxas.

XIV

o capital relativo â presente concessão, referente ás obras
do primeiro trecho da pr-imeir-a. secção, fica limitado ao maxímo
lle 30.942:54.6$000, ouro, e o referente ás obras do segundo
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trecho ao máximo de ~6~555:953$OOO, ouro, ünpo:rtancias estas
que serão apuradas e fixadastendo em vista. a quantidade das
obras executadas semestralmente, segundo a tabella de preçds
de unidades approvada pelo Governo.

Os calculas dos praças da tabclla, que a. esta acompanham,
são baseados no cambio de quatorze dinheiros por mil .réís.

Para as' deapezas no exterior, ou em auto, esses preços
serão Invaziavels, mas variarão proporcíonaímeuteao cambío
médio do semestre para as despesas da pape} moeda: sendo
para, menos quando o· cambio for inferior áquella taxa de
quatorze e para mais quando for au neríor-,

A parte variaveI não poderá exceder de trinta -_ e cinco por
cento (35%) e será verificada na. avaliação semes-tral do ca
pital empregado nas obras.

Uma vez fixado I na fórma indicada, o capital da concessão
em moeda nacional, ouro, não soürera alteração alguma.

§ 1. ° Para o fim da clausula XVII e lago que forem iniciadas
as obras nos termos da clausula !TI, fica desse capital acima
referido reconhecido o valor do material que o concessionario
houver adquirido, neeessarío para aquelle âm, .cuja fixação
será feita á vista das facturas e mais documentos competen
temente legalizados.

§ 2.° Essa ímporcancía, por ter. sido já. contemplada no
custo das obras constantes do orçamento geral, devera ser dímí
nuida de oito por cento (8 %

) nas medições semestraes, até
completo desappareclménto,

xv
Qconcessionario deverá formar um fundo ele amortização

por meio de quotas deduzidas de seus lucros e calculadas
logo que reproduzam o capital empregado no fim do prazo da
concessão, conforme o disposto no § 4°, ~rt. li) da. lei n. 174:;,
de 13 de dezembro de 1869.

XVI

Qualquer extensão de caes definitivo ou provísorío só po
derá ser entregue ao trafego mediante autorização do Governo.
Logo que forem iniciadas i1S obras, nos termos da clausula IVe
durante o período de eonatrucçâc em que não haja. extensão
alguma de caes em trafego provísorio ou definitivo, será co
brada da taxa de 2 %, ouro, sobre o valor total da importação,
a parte neeessaría para ,pl'oduzir 6 % ao anno do capital que
101' semestralmenta verificado, como empregado nas obras.

Logo que seja inaugurada qualquer extensão de eaes, .serão
cobradas as taxas de que tratam as clausulas da presente, eon
cessão.

Caso no fim de cada anuo se verífíqueque com a applícação
de taes taxas a renda bruta totat arreoadada pelo concesstonarío
é inferior a seis e sessenta e cinco avos (6/05) do capital em
pregado nas obras, deduzida a competente amortização, o Go-
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verno perroittil'â a cobrança. de parte da taxa de 2 o ouro,
sobro o valor total da. importação para que sejam attíngídos
os seis por cento acima referidos.

O mesmo procedimento será mantido depois de inauguradas
definitivamente todas as obras.

Todos estes calcules serão feitos sobre a renda bruta e o
valor da "importação do anuo anterior, não cabendo ao Geverno
nenhuma responsabilidade para com o concessionacío, e vice
versa C8150 o resultado da taxa sobre a importação venha a ser
inferior 0)1 superior á differença do anno antecedente. Para o
primeiro semestre da coastrucção. inteiro ou Iraccíonarto, o
capital será .9 de que trata o § l° da clausula XIV, aeerescido
do valor das obras realizadas neste primeiro semestre, tendo em
consideração o § 2° da. mesma clausula.

XV!!

o concessíonario poderá fazer todos os serviços. referentes
8 esta ccncessão ou qualquer delles por preços inferiores aos
das tarifas anprovadas pelo Governo, mas de modo geral e
Sem escepçãó a favor ou contra quem quer que seja.. Estas
baixas de preços far-se-não eãecüves com o consentimento do
Governo e depois de publicadas por anuunoíos afflxados DOE,
estabelecimentos do coucesstonanío e insertos nos jornaes. Si o
coneessíonario nzer serviços por preço inferior aos das tarifa.s
approvadaa, sem preencher todas estas condições, será avisado,
e, caso persista, o Governo poderá mandar applicar as redu
cções feitas ás tarifas dos mesmos serviços e as taxas assim
reduzidas não poderão mais ser elevadas sem consentimento do
Governo.

XVIII

O serviço das: mercadorias, uma vez etfectuada a carga
ou descarga, ficará sob a fiscalização da Alfandega, que dará
ao concessionarto as Instrucções convenientes, de accordo com
os regulamentos respectivos.

Além disso. fica o concessionarío sujeito aos regulamentos
e íustrucções que o Ministerio da Fazenda expedir para a
guarda, conservação e entrega. das mercadorias em seus
armazens.

XIX

Serão embarcadas ou desembarcadas gratuitamente pelo
concesstonarro em seus estabelecimentos quaesquer sommas de
dinheiros pertencentes ao Governo Federal ou ao Governo
do Pará, as malas do Correio e as bagagens dos passageiros
civis ou militares, assim como os unmigrantes e suas bagagens,
correndo 'vor' conta do concesaíonanc o transporte destes ul
tímos 'de' bordo para os vagões das vias ferreas que por ven
tura vierem. ter ao caes,
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NO caso de movimento de tropas federaes poderão estas
utilizar-se do caes e mais estabelecimentos do concessíonarío
para embarque ou desembarque sem ficarem sujeitas ao paga
mento de taxa alguma,

Deve o concesslonario facilitar por todos os meios: os ser
viços da. União, inclusive os neeessaríos á defesa. do porto. os do
Estado do Pará e do munícipío de Belém. Dar-Ihes-ha, outrosim,
preíerencía mediante índemnízação, para o uso de Seus appa
relhos e cáes.

O concessionarto proporcionará ao Estado e aos munícípíos
do Pará as íacllidades necessarías não só para a fiscalização
como para a arrecadação de SUas rendas.

XXI

Para pagamento da fiscalização do presente contracto en...
trará oconcessíonario annualmente para. os cofres publicas
federaes a partir da assignatura do contracto com a quantia de
60:000$ (sessenta contos de réis) pagos ndeantadamense por
semestres.

XXII

Os armazena construidos pelo coucessíonarío gosarão dé
todas as vantagens, favores e onus conferidos por lei aos ar
mazens alfandegados e entrepostos da União.

XXlII

o capital empregado nas obras será fixado semestralmente,
em moeda. nacional ouro, applicando-se os preços que figuram
no orçamento a que se refere a clausula n. As obras rea
lizadas durante o semestre serão convenientemente descriptas,
medidas e avaliadas pelo engenheiro fiscal, excluídas as que
por accidentes oriundos de má execução tiverem de ser re
construídas á custa do concessíonario, si a sua importancia já
houver sído anteriormente levada á conta do capital.

Uma. vez fixado o capital correspondente, a despeza do se
mestre não soft"rerá alteração.

§ I.o Fica entendido que o valor das obras construídas no
semestre e abandonadas ou alteradas por deliberação do Go
verno, durante a execução dos trabalhos a que se refere a
clausula Ill, deverá. ser Incluído na medição do respectivo
semestre.

§ 2. 0 0.3 semestres terminarão sempre em 30 de junho e
31 de dezembro.

§ 3. 0 O Governo expedirá as convenientes instrucções para
as medições scmestraes e tomadas de contas.



ACTOS DQ PODER EXECUTIVO

XXIV

o coneessíonarío terá o direito de executar os serviços de
capatazias e armazenagens da Alfaudega de Belém, percebendo
por estes serviços taxas não inferiores ás que forem cobradas
nas Alfandegas da Republica e ficando sujeito aos regulamentos
que.o Ministerio da Fazenda expedir . Fica .entendido que não
haverã duplícldade de taxas, devendo cessar pela Alfandega a
cobrança das que passarem a pertencer ao concessíonarío ,

A taxada armazenagem será devida pelas mercadorias
que, embora não recolhidas aos armazens, taes como machinas
ou peças de machínas, madeiras ou materíaes sobre agua, per
man~cerem nos pateos, alpendres ou dependencias do caes,
depois de quarenta e oito horas contadas do pôr do sol, do dia
em que foram ahi depositadas.

XXV

Para todos oseífeitos da clausula XVI, depois de Inaugu
rado qualquer trecho de caes definitivo ou provisorio, são con..
síderados :

1. Renda bruta u.somma de todas as rendas ordinarlas ou
extraordlnartas, eventuaea ou complementares.

2. Renda liquida os sessenta e cinco por cento (65 %) da
renda bruta.

3. Despezasde custeio os 30 % (trinta por cento) da renda
bruta para attender aos pagamentos de quota de fiscalização a
que se refere ao clausula XXI e da totalidade das dospezas ne
cessarias aos serviços e manutenção do porto e suas dependeu
cías, DOS termos da presente concessão e mais cinco por cento
(5 %) da mesma. renda bruta destinados especialmente a coa
servação, íllumínação e melhoria do canal de aecesso entre o
Mosqueiro e o caes,

4,. Durante o período da construcção, sem trecho algum de
eaes em exploração, a remuneração do capital empregado sorá
~ita nostormos da primeira parte da clausula XVI, já estando
as despezas de .flscaltzação e administração do referido período
incluídas nos .preços das mesmas obras.

5. O concessíonario exhibirá, sempre que lhe for exigido
pelo engenheiro fiscal, os balancetes e mais documentos con
cernentes á receita e custeio do porto,

XXVI

As questões entre o Governoe o.concesaíonarío, relativas
aos serviços deste e aos que disserem respeito aínteíügencía de
clausulas deste contracto, serão submettidas pelo engenheir o
fiscal ao Ministro da Industría, víaeão e Obras Publicas, que as
resolverá com promptídão,

Si .o concessionario não se conformar com a resolução
deste, seguir-se-ha, em ultima ínstancía, o arbítramento , e.sco
lhendo cada parte um arbitro, ·dentro .do prazo de -trmta ·dias;.
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não chegando estes a aecordo decorridos trinta dias, cada
uma das partes contratantes, dentro de trinta dias. apresen
tará deus outros arbitras, e dentre os quatro a sorte designará
o desempatador, que resolverá a questão no prazo de trinta dias.

Fica entendido que as questões previstas ou resolvidas em
clausula deste contracto, como as de multas, rescisão e outras,
não são comprehendídas na presente clausula.

XXVII

Pela ínobservaucta de clausulas da presente concessão
para. a qual não esteja commínaôa pena especial; poderão
ser impostas ao concessionar!o, pelo engenheiro fiscal, com
approvação do Governo, mul tas de duzentos mil réis até cinco
contos de réis e o dobro nas reincidencias.

XXVIII

o concessíonarlo fará dirigir as obras por uni engenheiro
de reconhecida capacidade techníca e experiencia,

XXIX

o concesstonarto terá o direito de desapropriar, na fórma
da legislação em vigor, as propriedades e bemfeitorias perten
centes a particulares que se acharem em terrenos necessaríos
á construcção das obras e suas dependencías. ser-Ibe-hão cou
cedidos gratuitamente pelo Governo os terrenos de marinha e
accrcectdos não aforados presentemente, que forem necessaríos
á dita. construccão ,

Os proprtos nscíonaes que ficarem em zona abrangida.
pelas obras da presente concessão serão postos opportunamente
e sem Indemnizaçâo á disposição do concessíonarlo, que fat'á, :t
sua custa, as demolições necessartas.

Na verba. destinada ás desapropriações estão também
comprehendldas as quantias que ° Governo Federal entenda
arbitrar, na falta de aeccrdo entre os interessados, como equí
tativa índemnízaçêc de coustrucções exploradas a titulo pre
carío e cuja exploracão cesse por effeito das obras.

A mencionada verba comprehende a quantia necessaela
para a lndemnízação que, na conformidade do que acima ãea
estabelecido, fór arbitrada pela construcçâo ,8 cessação da ex
ploração do entreposto municipal de tntíammaveís.

XXX

Sondofederaes os serviços de que trata esta concessão, ficam
elles isentos de impostos' estadoaes e municipaes, na fórma da
Constituição.

XXXI

Gasará o eoncessionarlo, durante o prazo do seu eontracto,
de isenção de direitos de importação, na fôrma da lei, para
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todos os materíaes necessaríos á execução, conservação e custeio
das obras e serviços desta concessão.

XXXII

As tarifas serão revistas pelo Governo ele cinco em cinco
annos, mas a redueção geral das taxas só poderá ser exigivel
quando os lucros liquidas excederem a 12 o (doze por cento),
nos termos da lei n. 1746, de 13 de outubro de 1869.

XXXlII

Para todas as operações, quo por força do contracto devem
Ser feitas em ouro, regulará o cambio de 27 dinheiros por mil
réis. O producto das taxas qne são fixadas em papel deve ser
convertido em ouro pela-média do cambio á vista da praça de
Balem, durante o moz em que tiverem sido cobradas. O producto
das taxas fixadas em ouro, embora pagas em papel, será com
putado sempre em ouro.

XXXIV
Para garantia da fiel execução do contracto, o concessíona

rio teré no Thesouro Nacional uma caução de 60:000$ ( sessenta
contos de réis), antes da assignatura do mesmo contracto,

Esta. caução será reforçada todos os annos com uma quota
igual a um quarto por cento ( 1/4 %) da renda bruta annual,
que,o concessíonarío depositará lia Thesouro Federal no prazo
de trinta dias de approvação da tomada de contas respectiva,
em moeda corrente sem vencer juros, ou em apolíces federaes
até o maximo de 150:000$ ( cento e cíneoenta contos de réis).

A caução e seus reforços responderão pelas multas, quotas
de fiscalização ou quaesquer despezas que o Governo faça por'
conta do concessionaeío em virtude do contracto, deduzindo-se
delles o valor das multas ou despeza, caso o concessíonarío,
intimado a pagar , não o faça dentro do prazo de dez dias.

Uma vez desfalcada a caução e seus reforços de qualquer
quantia, por effeito da applicaçâo do paragrapho anterior, o
concesaionarto é obrigado a integral-os dentro de 15 dias de
intimação pelo engenheiro fiscal, e, caso não o faça, ao Governo
fica. salvo o direito de, independente de íuterpellação ou
acção judiciacia, cobrar dírectamente e empregar as rendas
provenientes desta concessãopara este fim.

XXXV

o concessíonario será obrigado a fazer todo o serviço do
carga, descarga e guarda dos generos explosivos, corrosivos e
inflammaveis, etc., armazenando-os em depositas especiaes,
fóra da. zona do caes, mediante taxas que forem approvadas
pelo Governo.
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XXXVI
Quando, depois de concluídas as obras do primeiro e se

gundo trechos, forem estas insufficientes para o serviço do
porto, terá o concessionario a obrigação de construir as obras
addícionaes que forem necessarias para. esse fim, comprehendidas
entre a contluencia do rio Oriboca com o rio Guamá e a ponta
do Mosqueiro ,

O capital addtcional, os preços de unidades e o tempo ne
cessaria para principiar as obras e flnaliza.l-as, serão submet
tidos á. approvacão do Governo.

Si o concessionario não se quízer encarregar da construcção
de taes obras addicionaes, o Governo contractarã com quem
entender.

Si o concesaíonarío executar as obras addicionaes a que se
refere esta. clausula, continuarão a. ·vigorar para estas os de
mais termos referentes aos trechos anteriores.

XXXVII

A rescisao do eontracto será declarada de pleno direito
por decreto do Governo, sem dependencía de interpellação ou
aeção [udlciaria, si exceder o accrescímo de prazo a. que se re
fere o paragrapho uníco da clausula IV e os prazos fixados na
clausula.' V.

§ 1.o Si as obras dos trechos seguintes a serem construídas
de accordo com a clausula II, ficarem suspensas por prazo su
penor a trcs mezes, a, avisado o concesslouario dessa falta pelo
engenheiro fiscal, continuar a suspensão por mais tres mezes, o
Governo terá tambem o direito ou de completar as referidas
obras por conta. da renda do porto, nas mesmas condições acima
(clausula XXXIV), Ou de declarar caduco o contracto na
parte não executada.

§ 2. 0 Fica entendido que todos os prazos estabelecidos nesta
concessão ficarão interrompidos por qualquer motivo de força
maior, no qual se eomprehende a greve de operaríos,

XXXVIII
Verificada a caducidade da. concessão, nos termos da clau

sula XXx.VlI, não será devida ao concessionarío iudemnização
alguma além da indicada na ultima parte da presente clausula,
e perderá elle em favor da União a caução e seus reforços, a
que se refere a clausula XXXIV. Quanto ás obras feitas, que
ficarão de inteira propriedade do Governo, este es íudemntzerã
da seguinte íórma : cíncoenta por cento (50 %) do valor que
para as mesmas houver sido fixado nos termos da. clausula XIV,
deduzida a amortização respectiva. Este pagamento poderã ser
feito em dinheiro ou em apólices federaes, ouro.

XXXIX

O fôro para todas as questõesjudicíarlas entre o Governo e
o concessionario, seja autor ou réo, será o federal,
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XL

o concessiouario obriga-se a ter na Republica umrepre
sentante, com plenos e illimitados poderes, para tratar e re
solver definitivamente peran!e o administrativo ou o judíelario
brazileiro quaesquer questões que com eile se suscitarem
no paiz, podendo o dito representante ser demandado e receber
citação inicial e outras em que, por direito, se exija citação
pessoal.

XLI

Emquanto não houver construcção no porto do Pinheiro,
onde existe a ponte metallíca de propriedade do Estado do Pará,
o ccncesslonario nenhum embaraço opporá ao Governo do Es
tado TI.a manutenção do USa dessa ponte para 'desembarque do
matertaj de construcção e custeio da Estrada de Ferro de Bra
ganca, tombem de sua propriedade.

XLII

o eontracto deverá ser asslgnado dentro de trinta (30) dias
da publicação deste decreto, sob pena do ficar sem etfeito a
presente concessão.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 1906.- Lauro Seeeríano
.~[ialer ,

DECRETO N. 5979 - DE 18 DE ABRIL DE 1906

.àpprova as clausulas para o con tracto das obras de melhoramento
da barra do Rio Grande do Sul e das do porto da cidade do
Rio Grande.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 15, n , XXI, da lei
n. 1453, de 30 de dezembro de 1905, decreta:

Al'tigo uuico. Ficam approvadas as clausulas que com este
baixam assignadas pelo Ministro de Estado da Induatrla, Viação
e Obras Publicas para o contracto que tem de ser celebrado com
o engenheiro Elmer Lawrence Corthell para a execução das
obras de melhoramento da barra do Rio Grande do Sul e das' do·
porto da cidade do Río Grande.

Rio de Janeiro, 18 de-abril de 1906, 18° da Republíca.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Seeeriomo Mimei'.
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Clau.sulas a que se refere o decret.o
n. B9~9~ desta da.ta

o engenheiro Elmer Lawrence õorthell obriga-se, pOI' si ou
por companhia que orga.nizar, a executar, sob a fiscalização do
Governo, as obras seguintes por sua conta e risco:

a) a construcção, dentro do prazo de seis annos. de um
porto maritimo na cidade do Rio Grande, que corresponda a
todas as exígenclas modernas de um porto de primeira. ordem,
para o serviço de franca navegação de 10 metros de calado e a
sua exploração pelo prazo deste contracto, de conformidade com
as disposições do decreto ll. 1746, de 13 de outubro de 1869 ;

b) a abertura, dentro do prazo de seis annos e manutenção,
á sua custa, pelo prazo deste contractc, de um canal maciümo,
entre a actual embocadura do Canal do Norte e as águas
profundas do' Oceano, que permítta a franca navegação para
navios de 10 metros de calado, com águas em zero da escala
de refeeeucía de altitudes, por meio de dous molhes de empe
dramento. mediante o pagamento em globo de vinte mil
apolíces do valor de 1:000$, em ouro, cada uma, e de juros
de 5 0/0 ao anno, as quaes serão entregues ao contractante á
proporção que se forem verificando no canal profundidades
crescentes e permanentes, de conformidade com as prescripções
adeante estipuladas;

c) a conservação, á sua custa, tanto I10 porto como no Canal
do NOl't.e, ,<1 partir dó porto, e no canal maritimo até as aguas
profundas do oceano, durante o prazo deste contracto, da pro
fundidade necessa'ria para a franca navegação de 10 metros
de calado com águas em zero da escala de referencia acima.
mencionada;

d) a construcção e conservação â sua custa de dous pha
roletas, um em cada extremidade dos molhes e bem assim o
balisamento illuminativo para toda navegação. desde a en
trada do canal maritimona barra, até dentro do porto do Rio
Grande.

II

As obras para abertura do canal marítimo, ligando a parte
funda do Canal do Norte com a do Oceano, constarão. de
accordo com a feição do projecto geral indicado na planta
D. I annexa a este contracto, e sem prejuízo do disposto na
clausula IV, do seguinte:

10, dous molhes, um em cada lado da embocadura do Canal
do Norte, enraizados em terra firme e avançando no Oceano até
o fundo necessario para estabelecer e manter, durante o prazo
deste contracto, um canal navegavel para navios de 10 metros
de calado;

2°, o revestimento das margens do Canal do Norte, na pro
porção necessária a manter o mesmo canal;
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3°, fazer e conservar na costa léste da embocadura do Canal
do Norte as plantações necessarías para evitar que as aroias,
vindas pela costa, se lancem DO canal maritimo.

III

Os molhos serão constituídos por um empedramento assen
tado directamente sobre a areia consolidada no fundo do
mar, ou por intermedio de cclchões-fachlna, como entender
o contractante,

No orçamento que serviu de base a esta contracto foi con
templada a quantidade de materiaes necessária para que os
molhes possam ter as dimensõe-s precisas para resistirem ao
mar, inclusive pesados blocos de concreto para revestimento de
taludes e cabeças.

Em conformidade, porém. com a clausula IV, o con
tractante não fica adstricto (1, especificação de detalhes de
projecto a não serem as que se referem ao material de que
devem ser constituídos os molhes e as demais prescripções deste
contracto.

IV

o contmctente terá inteira liberdade profissional na con
fecção dos projectos e planos, na direcção e metbodo, locação,
meios de constcucçãc e em tudo que for concernente á technica.
doa trabalhos eontraotados, não cabendo ao Governo responsa
bilidade alguma per qualquer prejuízo ou damno que, porven
tura, soffra o contractante com a execução das obras, O con
tractante providenciara. para que as obras a executar não
embaracem desnecessariamente a navegação actual,

V

o contractaute obriga-se a prínciplar os trabalhos para
abertura da barra e para construcção do POI'tO do Rio Grande
dentro do prazo de quinze rnezes, a contar da data da assigna
tura deste coutracto, e a terminar ambos esses trabalhos dentro
de seis annos contados ca mesma data.

VI

O plano de referencia para todas as profundidades e altí
tudes mencionadas neste contracto é o quo foi estabelecido pelo
ongenbeíro RODaria Biealho e passa. pelo zero da escala. de
reíerencla, mencionada nas clausulas deste contrecto. Este
plano, a que estão referidas todas as plantas e observações, até
agora feitas, bem como os marcos de referencta existentes em
varias rogares em terra, tanto em uma como em outra margem
do Canal do Norte, não poderá ser mudado por nenhuma das
partes eoutractantes.
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VU

O oontraetante garante o estabelecimento de um canal
marítímo, que permitta. a franca navegação de navios de 10
metros de calado entre o Oceano e o Canal do Norte I até o
porto do Rio Grande. o qual se manterá permanentemente em
taos condições. pela aeção dos molhes. a, nestes termos, eon
tracta a execução' das obras, que considera. necessarias para tal
fim, pelo preço, em globo, de vinte mil apoltces da divida
brazileira, em ouro, no valor de I :000$ cada uma e juros
de 5 o a pagar por semestres vencidos. em 30 de junho e Sl.
de dezembro de cada armo. O pagamento do preço total de
vinte mil apohces será. feito parcelladamente nas condições
seguintes: .

la, seis mil apolices quando estiver estabelecído um canal
para franca navegação de seis metros de calado;

2''', quatro mil apolices quando estiver estabelecido um
canal para sete metros de calado;

33.. duas mil apolices quando estiver estabelecido um
canal para oito metros de calado;

4"', duas mil apoltces para o canal com nove metros;
50., seis mil apolloes finalmente, quando estiver estabe

lecido um canal deíínítívo para franca navegação de 10 metros
de calado, das quaes duas mil apólices ficarão retidas pelo
Governo em caução, de accordo com o disposto na clausula XI.

VIII

O 'estabelecimento do canal marítimo, para a franca nave
gação de um dos calados, mencionados na clausula anterior,
será sempre verificado pela commíssão fiscal do Governo.
quando o contractante requisite este exame, o qual devera
ser feito trinta dias, pelo menos, depois de qualquer dragagem
accessoria (clausula XIV) que, porventura. tenha sido feita.
nos bancos ou em qualquer ponto do canal.

IX

O pagamento de qualquer das prestações. a que se refere a
clausula VII. só será feito sessenta dias depois da verificação
de que trata a clausula anterior, caso o canal se tenha man
tido, durante todo este período, com profundidades nunca.
menores do que as estipuladas na clausula VII. Si, porém.
este facto não se tiver dado, o pagamento correspondente será
adiado para ser feito sessenta dias depois de ter sido restabe
lecida e mantida durante este tempo a profundidade ante
riormente reconhecida e assim successivaments, até que as
condições de navegabilidade, para o calado correspondente a
cada um dos pagamentos parcíaes, S3 tenha tornado per
manente.
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x
As apolíces poderão ser entregues em qualquer mez, des

contando-se, por oceasíão dos pagamentos; os juros dos mezes
decorridos desde o começo do semestre correspondente até a
data da entrega dos titulos.

Xl

Das vinte mil apolices, que constituem o preço em globo
da abertura da barra, ficarão em deposito no Thesouro Fe
deral duas mil parti. garantia da conservação, prolonga
mento de molhes e reparações da mesma barra e, principal
mente, da manutenção da profundidade presoripta para a franca
navegação de 10 metros de calado com águas em zero da escala
de referencia desde o porto do Rio Grande até as aguas pro
fundas do Oceano. Deste deposito serão entregues mil apolíces
dez annos depois de ter sido feito o pagamento da quinta
(3 ultuna prestação, estipulada na clausula VII c as outras
mil apólices restantes no fim de vinte armes, contados da
mesma data.

O Governo pagará ao contractaute os juros vencidos das
apolices que, de accordo com esta clausula, fiquem em seu poder
para caução:

1(1, o contractente obriga-se a integrar este deposito
para as duas míl epotíoes nos primeiros dez annos do prazo
e para, mil apulices nos dezannos seguintes, sempre que
fort elle desfalcado por qualquer despeza feita pelo Governo de
accordo com este contracto, por conta do contractante e que
este se tenha recusado a pagar. Essa. íntegracêoseré feita
dentro do prazo de trinta días, contados da respectiva íntí
mação, sob pena de ficar o conteactante constituido em mora
ipeojure e obrigado por isso ao pagamento do juro de 9 °/0 ao
armo, cabendo ao Governo o direito de cobrar executivamente
a írnportancía do desfalque e correspondentes juros nos termos
do art. 52, lettras b e c. parte V do decreto n. 3084, de 5
de novembro de 1898 ;

2°, fica entendido que, si este deposito tiver sido desfalcado
por despesas feitas pelo Governo por conta do contractante, de
accordo com as clausulas deste coutracto, só Ine eerão en
tregues os saldos que houver no fim de cada um dos dons
prazos acima marcados. '

XII

Os prazos de- dez e vinte annos, a que se refere a clausula.
antecedente, flcarãu accrescidos pelo tempo durante o qual o
canal desde a porto <1té o Oceano tenha estado, em qualquer'
ponto, fora das condições de 'franca navegabtlídade estabele
cidas na clausula VJL
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XIII

Como a profundidade normal deve ser obtida e mantida
pela aeção directa dos molhes, toda a vez que, durante os'
prazos a que se reterem as clausulas XI e XII, deixar de existir
no canal em qualquer ponto entre o Oceano e o Canal do
Norte, por tres mezes consecutivos, profundidade sufficiente
para a. fr-anca navegação de 10 metros de calado com aguas
em zero da escala. de referencia, o contractante devera avan
çar com os molhes no Oceano, quanto for sendo necessario
até a curva actual de nove metros. Si não iniciar este aven
çamento dentro do prazo de tres mezes, contados da data da.
respectiva intimação do Governo, ou si não der aos traba
íhos o nccessano andamento, a juizo do mesmo Governo,
poderá. esto lançar mão do deposito de que trata a clausula.
XI e fazer por si ou por outrem o referido avançamento,

No caso de ser ínsurâcíente aquelle deposito e o contra
etante se negue a continuar as obras do avançamcnto aeíma
referido, o Governo terá o direito de cobrar executivamente do
mesmo contractante -(1 ímportancía precisa. para esse fim, nos
termos do decreto n , 3084, a que allude a clausula XI deste
contracto ,

XIV

Fica entendido que ao oontractante serã licito fazer, como
aeccssorío, dragngem em cada um dos seguintes casos; ,

a) para autecípar, durante o período da eonstrucção, , a
abertura do canal com as profundidades de agua estabelecidas
na clausula VII ;

b) para. retirar em qualquer tempo matertaes resistentes
que não possam ser removidos pela acção natural das correntea ;

c) para rectiücar ou melhorar o alinhamento do canal
navegável desde o cabeça dos molhes ate o porto do Rio
Grande;

d) para apressar a remoção das -'ar~ias que porventura
sejam levadas para dentro do canal marítimo por efteito dos
temporaes ;

e) para a conservação dos cauacs maritímo, do Norte e do
porto do Rio Grande.

XV

O Governo cedera gratuitamente ao contractante, para
serem utilizadas nas obras da barra, todas as instal lações do
sua propriedade existentes nas margens do Canal do Norte e
nas pedreiras de Itapuam, taes como: casas, trapiches, linhas
íerreas, guindastes. abastecimentos de agua, linhas telcpho
nícas e seus apparelhos, vagões e vagonetes e os materiaes em
deposito naquelles Iogares utillzavels para as referidas obras,
e bem assim o material fluetuante, exceptuado tudo que per
tencer au servíço de dragagem e conservação do porto actual
do Rio Grande e ao da flscalização da bacra.
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XVI

As obras para o estabelecimento do porto da cidade do Rio
Graude comprehendem :

1. o A abertura de um canal de accesso, ligando o Canal do
Norte ao porto na lagôa da Mangueira. como se acha indicado
na alludida planta geral annexa a este contraeto, sob n. 1,
que permitia franca navegação a navios de 10 metros de calado
com águas em zero da escala de referencia, tendo 130 metros
de largura mínima. Lateralmente e contíguo a este canal
será aberto um outro com 50 metros de largura e tres metros
de profundidade míníma para transito das pequenas embar
cações.

2. 0 A abertura do canal para o porto, na região sul imme
diata á. cidade do Rio Grande, por meio de dragagem, com 1.500
metros de comprimento, 230 metros de largura e 10 metros
e 40 centímetros de profundidade mínima, e contíguo a este
um outro com 220 metros de largura e dous metros de profun
didade mínima, para o transito de pequenas embarcações e
futuro alargamento do porto.

O porto. como está indicado na planta geral acima refe
rida, comprehenderá duas .secções : a primeira com os 1.500
metros de comprimento acima mencionados e a segunda secção
com 1.000 metros de comprimento, 'que será íeíta.tem prolonga
mento da prímetra, quando as necessidades do commercio
e da navegação o exigirem,

3. o A construeção de um caes, marginando o canal acima
mencionado. por meio de uma. muralha de alvenaria de pedra
ou de concreto, com 1.500 metros de comprimento, corres
pondente á primeira secção acima referida e tendo o capea
mento situado a dous metros e 60 centímetros acima do zero
da escala de refereneia , Este caes será munido de postes
de amarração, equidístantes de 25 metros no mínimo, argo
Iões para o mesmo fim no paramento do caes, eabrestantes,
escadas de ferro para marinheiros, plataformas com escadas
de pedra para desembarque de passageiros, rampa para carga
e descarga de madeiras, illuminação electrica, abastecimento
de agua para supprimento dos navios, tudo, em:fim, que consti
tue o apparelhamento moderno de um porto de primeira
ordem.

4. o O terrapleno por trás da muralha do caes será feito
até ~ altitude do capeamento, com areias provenientes 'da dra
gagem ou com terras trazidas dé outra parte.

Este terrapleno terá a largura de 60 metros e será des
tinado â construcção dos armazens e demais accessoríos para
o serviço do caes e para uma rua publica.

5. o A construcção de 11 armazena ao longo do caes para
agazalho e deposito das mercadorias, com todas as disposições o
acceseortos modernos para o conveniente arejamento e illumi
nação 6, bem assím, para a facilidade e rapidez no movimento
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das mercadorias. quer para recebel-as dos navios, quer pa.ra.
entregal-as a vehiculos urbanos ou a vagões das vias ferreaB.

6. 0 O estabelecimento de embarcadouro apropriado para.
gado, deposito frigorifico e deposito para carvão eonveníente
mente situado.

7. o A ínstallação de guindastes eleetrícos, fixos e moveis,
de diversas capacidades para todos os serviços do caes, arma
zens, depositas, linhas ferreas para o serviço do mesmo caes,
dos armazena, dos depositas frigorificos, de carvão, de madeiras
e do embarcadouro de gado, e bem assim ramaes ligando estas
linhas ás das vias ferreas que vierem ter á cidade.

8.0 A constcucção de uma. rua, com20 metros no mínimo do
largura, calçada com parallellpipedoa de pedra ou asphalto, DOS
terrenos do porto em prolongamento da. rua Coronel Sampaio,
de sorte a estabelecer a communlcação entre esta rua e o porto,
e bem assim a abertura de outras ruas que liguem o caes á cída
de, de accordo com as necessidades do trafego do porto e ouvida
a Municipalidade.

9. o A construcção de arobos os lados d-o canal de aecesso
e no porto, em frente ao caee, de muros de proteccão dos
canaes dragados, fixando os respectivos taludes onde for preciso.

10. O estabelecimento de um balísamento Illumínado á.
noite, que possa garantir a segurança do movimento, quer da.
grande, quer da pequena navegação e. com o mesmo ãm, a
mstallação de siguaes sonoros para avisos nas occasiões de
cerração.

11. A coustrucção de um deposito para íntlammaveis e
explosivos em local sufticientemente afastado do porto e da.
cidade, que for julgado conveniente e com aéoessopor via ferrea
ou mari tima,

12. O calçamento com parallelipipedos do pedra. ou com
asphalto de toda a área de serviço do caes, dos armazens,
deposítcs o demais aecessortos do porto.

13. O ostabelecimento de um dique f1.uctuante ou fixo para
a navegação a que se destina o porto. realizando...se esta obr,-~

depois de terminada a construcção da primeira secção do porto,
de accordo com o Governo.

\4. O estabelecimento de um local adequado par.. par..·
deiro das pequenas embarcações do trafego do porto e do
interior do Estado, do sorte que não sejam estorvadas pelas
grandes.

XVII

O contractante estará apparelhado financeira. e teehníca
mente para receber e tomar a seu cargo as obras e serviços ds
barra e do porto até quatro mezes depois de assignado este
contracto, e no prazo de oito mezes contados da mesma data
sujeitará. á approvação do Governo os estudos definitivos e os
projectos geral e parcíaes, acompanhados dos respectivos orça-

Executivo - 1906 23
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mentes e específícações para todas as .obras a executar e
serviços a estabelecer., tudo de accordo com a clausula ante
cedente.

§ l.°Pol'accOl'do entre o Governo e o contractante poderão
ser feit:tlj modificações nas obras, apparelhamento e disposições
de serviços do caes, determmados pela anterior approvação dos
pianos.

§ 2. 0 Si, depois da entrega dos planos e, mais documentos
mencionados nesta clausulavdecornor o' prazo de noventa dias,
sem que o Governo tenha eommuntcadc ao contractante qual
quer resolução a respeito, serão considerados -approvados os
mesmos planos e orçamentos.

§ 3. Q Si de qualquer das modificações a que se refere o
§ lo resultar perda de obra ou de trabalhos feitos, o respectivo
custo será íncluido na medição das obras realizadas no semestre
correspondente. Igualmente.ei to'! modificação acarretar au
grnento de obras ou de trabalhos, que exija. maior tempo para
sua realização, será isso levado em conta no prazo para a con
clusão de todas as obr-as.

§ 4. 0 Os planos e orçamentos de cada secção serão díscn
minados separadamente, servindo de base para os estudos
deâuitivos o projecto junto com as especificações e os preços de
unidades mencionados na tabelta que o acompanha ,

XVIII

o contccotarne deverá. começar as obras do porto, constan
tes da clausula XVI, dentro elo prazo <1E3 quinze mezós, contados
da datadeste contracto, e concluir as que constituem a prt
meíra secção do caes com 1.500 metros de -comprímento
dentro elo prazo de seis anuas, contados da, mesma data, As
obras lia. segunda secção, com 1.000 metros de comprimento, só
serão íntcíauas quando as necessidades do ccmmercio ou da na
vegação o exigirem e serão então realizadas em um prazo de
tempo regulado por aquellas necessidades, mas nunca. interior
ao da primeira secção.

§ 1.0 Depois de começados os trabalhos, seu andamento
deverá ser tal. que o valor das Obr<13 feitas em cada semestre,
nos deus primeiros aanos, corresponda approximadamente a
vigeeimaparte do orçamento approvado e, nos annos seguintes,
ádecim<J, .parte do mesmo orçamento.

O contrsctante obriga-se tambem a fa,zer as obras de tal
maneira que deva supprtr no proxímo meio anuo ao deücíencía
havida nos primeiros seis mezes, si, a houver.

§ 2. 0 Si as obras, depois de começadas, forem suspensas
por- mais de tres mezes sem justo motivo, a juizo do Governo,
ücara incurso o contractante na pena de multa, de coníorml
dade C0m a clausula L.

§ 3. 0 O eontractante fica igualmente sujeito á multa de
dez contos de róis, ouro, por mcz de demora na terminação
das obras até tres mezes ; findo. este prazo poderá o Governo
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marcar novo prazo para conclusão das obras, e, terminado
este novo prazo, fC8, o contractante incurso no disposto na
clausula LIV.

XIX

Si, findo o prazo marcado para o começo das obras. tanto
para a abertura da barra como para o porto, não houver o
conjractante dado principio regular aos trabalhos, considerar
se-ha rescindido de pleno direito este contracto, restituindo o
contraetaute ao Governo todas as ínstallações, machinismos e
materiaes de construeção e bem assim o materiul fluotuante
que. pela clausula XV, lhe é concedido gratuitamente para ser
utilizado nas obras.

Igualmente ficarão pertencendo ao Governo, sem íudemni
zação alguma ao oontractante, quaesquer instaIlações, machi
nísmos ou materiaes de qualquer especíe, que existam no Rio
Grande do Sul, de sua propriedade.

XX

Em igualdade de condições o contractante eurpregarã, de
proferencía, pessoal e material nacíonacs, inclusive carvão de
pedra,

Do material que possuir durante a construcção cederá ao
Governo, pelo mesmo preço que hOUVe!' custado, a quantidade
de que precisar para as obras federaes no Estado do Rio Grande
do Sul, sem prejuízo das obras a seu cargo.

Par-agrapho unico. Todos os matenaes de construcção serão
de boa qua.lidadc e apropriados ás obras. para-a sua verificação
serão fornecidas amostras ao engenheiro fiscal quando este as
requisitar e nenhum material julgado ímproprío ás .obraa pelo
engenheir'o fiscal será utilizado, havendo todavia appetlacão de
sua decisão para o Ministro da Indústr-ia, Viação e Obras Pu
blicas. O contractante obriga-se a retirar da obra os mate
riaes quo assim não forem julgados em condições de emprego.

XXI

o contractante tara uso e goso, de accordo com as dispo
sições do decreto n , 1746 de -13de outubro de ]869, de todas
as obras do porto do Rio Grande. a que se refere este contracto,
até 31 do dezembro de 1973. Nocaso de ser construida a segunda
secção especificada na clausula XVI, este prazo S01'á prorogudo
até 31 de dezembro de 1995.

Findo o prazo que assim fica estabelecido, todas as obras do
porto do Rio Grande que fazem o objecto deste contracto rever
terão para o domínio da União, sem indemnizaçâo alguma,
inclusive terrenos, bemfeitorias e todo o material fixo, rodante
e üuctuantc.
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XXII

Durante O prazo do contracto o contractante terá o U80
fructo dos terrenos de marinhas que forem ncecssar-toa ás obras
e suas dependeneías e que ainda não esti verem aforados, bem
como dos desapropriados e aterrados.

De aecordo com o Governo, 'O contractante poderá. arrendar
ou vender os terrenos accresctdos que não forem necessar-ioa aos
fins deste contraoto, fazendo o producto do arrendamento ou da.
venda parte da renda bruta de que trata a clausula XVIII.

O arrendamento ou a venda só poderá ter lagar depois de
approvado 'pelo Governo o plano de arrendamento dos terrenos
acerescídos, ouvida a Municipalidade. e reservados os que
forem neeessarlos para edificios publicas federaes, do Estado ou
do municipio,

XXIII

O contractante terá o direito de desapropríar, por utilidade
publica, e nos termos da legislação em vigor, os terrenos, pre
dias e bcmfeitorias que forem necessarios para a realização das
mesmas obras, e bem assim para captação da agua potável
necessuría para os serviços do porto, quando a Munícípntídade
não a possa fornecer.

XXIV

O capital a empregar nas obras do porto do Rio Grande, a.
que se refere a clausula XVI, é orçado em ouro, 33.712:721$140,
sendo:

Para a primeira secção .
Para a segunda secção.
Para um diqno •

Ouro

19.659:827$620
u. 052:893$520
3.000:000$000

Os calcules dos preços do orçamento que este acompanham
são baseados no cambio de quatorze dinheiros por mil réis.

Para as despezas no exterior, ou em ouro, esses preços serão
iuvaríaveís, mas variarão proporcionalmente ao cambio media
do semestre para as despesas em papel mos.ía, sendo para menos
quando o cambio fur inferior áquella taxa de quatorze dinheiros
-e para mais quando for superior.

A parte variavel não poderá exceder de trinta.e cinco por
cento (35 o/Q) e será verificada na.avaliação semestral do capital
empregado nas obras.

O Governo terá o direito de exigir obras até o valor acima
orçado, o qual poderá, entretanto, ser augmentado, á vista dos
projectos definitivos e por accordo entre o contractante e o
Governo.

O capital definitivo da empresa será o que afinal resultar
de todas as ímportancías semestralmente recon necídas como
empregadas eífectivamente nas obras e as provenientes de
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outras despesas realmente feitas de accordo com este contracto ,
applícando-se ás quantidades de obra executadas os respectivos
preços, que figurarem nos orçamentos approvados pelo Go
verno.

Esses preços poderão ser, modificados pelo Governo, da
accordo com o contractante, em qualquer época. tendo em
vista as condições dos mercados estrangeiros e do Estado do Rio
Grande do Sul ,

Uma vez fixado, na fôrma indicada, o capital do oontracto,
em moeda nacional, ouro, não soffrerá alteração alguma.

XXV

As obras realizadas durante cada semestre para o porto
serão medidas, avaliadas e descrlptas pelo chefe da commíssão
fiscal, de conformidade com as prescrípções deste contracto e,
uma. vez fixado pelo Governo o capital correspondente a. esse
semestre, não soffrerã mais alteração alguma.

Fica entendido que o valor das obras construídas no
semestre e abandonadas ou alteradas por accorôo com o Go
vemo, durante a execução dos trabalhos, -de conformidade com
o § 3() da clausula XVII, será incluído na conta de medição do
respectivo semestre.

§ 1.o Os semestres terminarão sempre em 30 de junho
e 31 de dezembro de cada anuo,

§ 2. o O Governo expedirá as convenientes instrucções para
as medições semestraes e tomadas de contas.

§ 3.° Na conta do semestre em que forem iniciados os
trabalhos, além do valor das obras feitas nesse semestre, será
Incluída a quantia de 1.638:3188070. ouro, correspondente á
ímpor-tancia das despezas technícas administrativas para
insta.llaçõos de serviçns e outras, que sob esta mesma rubrica
se acham consignadas no orçamento approvado, sujeita á recti
âcação que resultar da liquidação, na fórma deste eontracto, do
capital empregado nas obras.

XXVI

O contractante deverá formar o fundo de arnor-üzação
por meio de quotas deduzidas de seus lucros, calculadas de
modo a reproduzir o capital empregado no fim do prazo do
contracto,

A formação deste fundo de amortização principiará, no
mais tardar, a partir de I do janeiro de 1922.

XXVII

O contractante entrará para o Thesouro Nacíonal, por
semestres adeantados, com a Impor-ta.noia de 45:000$ para
o pagamento da fiscalização do presente contract o a terá. o
direito, durante a execução das obras, de requisitar da com
missao fiscal do Governo copias das plantas por ella le-
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vantadas e de quaesquer documentos relativos ao avan
çam.mto dos trabalhos e ás modificações por estes determi
nadas quando taes documentos não tenham caracter .reser
vado , Esta. ímportaneía será paga em moeda nacional cnr
rente e durante o prazo da construcção das obras marcado na
clausula V, sendo reduzida a 45:000$ por anno durante
o prazo restan te do contraoto.

XXVIII

Durante o prazo deste contracto o contractante é obrigado
a fazer á sua custa a conservação e todos os reparos de que
carecerem as obras, não só do porto do Rio Grande e canal
de aceesso, como tambem da barra e Canal do Norte. man
tendo-as todas em perfeito estado de conservação e nas con
dições prescr-lptas nas clausulas l, VIla XVI.

Si, intimado a fazer qualquer obra de conservação ou
reparo, que se tenha torna ío necessaria, deixar o contractante
de cumprir a ordem no prazo que lhe tiver sido marcado, poderá
o Governo mandar executar o trabalho por outrem e por conta
do mesmo contractante; e, si este se recusar a pagar' as res- .
peotívas despesas, o Governo mandará descontara sua impor
tancia, de qualquer pagamento que tenha de fazeraocontra~

ctante, ou, na falta deste recurso, respectivamente da caução a
que se refere a clausula XLrx 00. nos termos da clausula XI.

XXIX

Para remuneração e amortização do capital empregado nas
obras, para o pagamento das despezas de custeio. e conservação
das mesmas obras e da flecalização, por parte do Governo, nos
termos deste contracto, o contractante poderápercebBl' as
seguintes taxas, em papel:

a) por dia e por metro linear de eaes occupado por navio a
vapor ou outro motor moderno, ~700 pela atracação do
navio; "

b) por dia o por metro linear de eaes ocoupado por navio
não a vapor ou outro motor moderno, 8500 pela atracação
do navio; -

c) por kilogramma de mercadonías embarcadas ou desem
baroadas, $002,5 pela utilização docaes e conservação do
porto;

d) por capatazias e armazenagem, as taxas que forem
cobradas nas Alfandegas,de coníomndade com as leis e regu
lamentos em vigor.

XXX

São isentos de taxas, relativas á. atracação, os botes, esca
leres e outras 'embarcações miúdas de qualquer aystema, em
pregadas no movimento exclusivo de paseagetros e bagagens e
as pertencentes aos navios em carga e descarga no caes do
contractante.



ACros DO PODER. EXECUTI'VO

XXXI

439

Os armazens construidos pelo contractante gosarão de todos
os favores. vantagens e onus conferidos por lei aos armasens
alfandegados e entrepostos da União.

XXXII

Serão embarcadas e desembarcadas gratuitamentend~
estabelecimentos do contractante quaesquer sommas de dinheiro
pertencentes á União ou ao Estado do Rio Grande do Sul, e
bem assim as malas do Correio, a bagagem dos passageiros cívts
ou militares, os petrechos bellicoe, os ímmígrantos e suas
bagagens, correndo por conta do contractaute o 'transporte
destas ui tímas de bordo para os vagões das vias terreas que
vierem ter ao eaes.

XXXIll

O contractante deverá facilitar por todos 08 meios os ser
viços da União e do Estado do Rio Grande do Sul, dando-lhes
preferencia para uso de seus apparelbos e do eaes, sendo esses
serviços índemnízados.

No caso, porém, de movimento de tropas federaes ou esta
doaes, poderão estas utilizar-se do caes e mais estabelecimentos
do contractante para embarque e desembarque, sem ficarem
sujeitas ao pagamento de taxa alguma.

XXXIV

Os navios que entrarem na barra para fins commercíaes
pagarão a taxa de barra.

Pacagrapho uníco, Exceptuam-se os que se destinarem
exclusivamente ao porto do Rio Grande, em cujas taxas se
reputam comprehendtd.is, neste caso, as de barra,

As taxas de porto serão as indicadas na clausula XXIX,
observado o seguinte:

a) para os navios que se 'destinarem exclusivamente ao
porto do Rio Grande, reputam-ao compcehendídas, a beneficio
docontracta.nte, nas taxas de porto, as de barra, Cllja conser
vação incumbe ao mesmo contractante ;

b) a baldeação de mercadorias no interior da barra só serâ
permittida junto ao caes ã custa dos ínteressados, sujeita. á
fiscalização do contreetante e 'dofisco, mediante pagamento de
50 % da taxa de utilização do caes.

XXXV

O contractante podera fazer todos os serviços referentes. a.
este eoutracto; ou qualquer delles, por preços inferiores aos das
tarifas approvadas pelo .Govcrno, mas de modo geral a sem
excepção a favor de ou contra. quem quer que seja.
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Qualquer baixa de preços far-se-ha eâecüve com o consen..
timento do Governo e depois de publicada por annunciosaftl
xedos DOS estabelecimentos do contractante e insertos nos prin
cípaea jornaes do Estado.

Si o contractante fizer servlçcs por preços inferiores aos
das tarifasapprovadas, sem preencher todas estas condições, Q

Governo poderá mandar applicar as reducções feitas ás tarifàs
dos mesmos serviços, e os preços assim reduzidos não poderão
mais Bel' elevados.

XXXVI

Qualquer trecho do caes, !,rovisaria ou definitivo, só poderá.
ser entregue ao trafego media.nte autorização do Governo.

Logo que forem iniciadas as obras, nos 'termos da clausula
XVIII, e durante o periodo da construcção em que não haja tre
cho algum de caes em trafego provísorío ou definitivo, será
cobrada, da. taxa de 2 %, ouro, sobre o valor total da impor.
tação pela barra, ao parte necessaria para produzir 6 %

ao anno do capital que for sendo semestralmente verificado
como empregado nas obras.

Para o primeiro semestre de construcção, inteiro ou frac
cionario, o capital será o de que trata o § 3° da clausula
XXV.accrescído do valor das obras realizadas neste primeiro
semestre.

Logo que seja inaugurado qualquer trecho do caes serão
cobradas'as taxas de que trata a clausula XXIX.

Caso no fim de cada anno se verifique que, com a ap
pücação de taes taxas, a. renda bruta total arrecadada é
inferior a 6(60 do capital empregado nas obras, dímínuido
da competente amortização, o Governo perrultürã, ou um
augmento das mesmas taxas tal que possa produzir esse valor
no anuo seguinte, ou, quando essa elevação não convenha ou
seja. insufficiente, a cobrança da parte da taxa de 2 0(0' ouro,
sobre o valor total da importação pela barra que possa pro
duzir ídentíco resultado. O mesmo procedimento será man
tido depois de inauguradas as obras definitivamente.

Todos estes calcules serão feitos sobre a renda. bruta e valor
total da importação do anuo proximamente findo, não cabendo
ao Governo nenhuma. responsabilidade para. o contractante, e
vice-versa. caso esse augmento de taxa sobre a importação pro
duza resultado inferior ou superior ao necessario no anno de
sua applícação,

XXXVII

O serviço de carga e descarga, uma. vez começado, ficará
sujeito á fiscalização da Alfandega, que para esse fim dará ao
contractante as precisas ínstrucções.

Além disso, fica o contractante sujeito a todos os regula
mentos e Instrucções que o Ministerio da fazenda expedir para
a guarda, conservação, recebimento e entrega das mercadorias
nos armazéns das Alfandegas.



ACTOS DO PODER EXECU'r{VO

xxxvm

441

Para todos os effeítos deste contracto, depois da .inaugu..
ração do serviço de qualquer trecho de caes, provisória ou
definitivamente, serão considerados:

Renda bruta, a somma de todas as rendas ordinarias ou
extraordinarías, eventuaes ou complementares;

Renda liquida. os 60 °(0 da renda bruta;
Despeza de custeio, os 40 o/f) da renda bruta.
As despesas de custeio comprehendem todas as despezss

necessarías para os serviços e para a conservação não Só
do porto e suas dependancías, como das obras da barra, nos
termos deste contracto, as geraes e de administração e as
da fiscalização a que se refere a clausula XXVII, e lambem a
quantia annualmente precisa para a amortização. Serão deltas
excluídas as que provierem de accídentes oriundos de defeitos
por má execução de obra, as quaes correrão por conta. do con
tractante, não sendo Incluídas em nenhuma das contas de capítat
ou custeio.

Paragrapho unico. Durante o período da construcção, sem
trecho algum do caes em exploração, a. remuneração do capital
empregado nas obras, de eceordo com 3. clausula XXV. será
feita nos termos da primeira parte da clausula. XXXVI, es
tando as despezas de fiscalização e administração comprehen
didas na verba a que se refere o § 3° da. clausula XXV.

XXXIX

Para determinação da renda bruta" semestralmente e ex
traordinariamente, sempre que for necessário e o requisitar a
commíssão fiscal, serão, a esta ou ao representante do Thesouro
Nacional designado pelo Ministro da Fazenda, apresentados
pelo contractante os balancetes e mais documentos concernentes
i receita e á despeza,

XL

Logo que uma parte de caes esti ver prompta, com os ar
mazens correspondentes, apparelhos para carga e descarga,
ligação com a. cidade e demais condições para ser utilizada, o
contractante poderá, obtida a autorização do Governo, instal1ar
nesta parte o serviço do trafego, cobrando as taxas estabelecidas
na clausula XXIX.

XLI

Toda a área do caes e armazéns e depositas será defendida
com uma alta e forte grade de ferro. assentada sobre uma base
de alvenaria ou concreto, para garantia de segurança e guarda
das mercadorias.
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XLII

Si O Governo permltth- livre transito pelo porto 'pat'a. mor
oadortas destinadas a outros paizes, expedirá para tal fim rezu
lamento especial, mantendo os interesses do fisco, como tambe.m
os do contractante, no qna diz respeito ao serviço de carga,
descarga, capatazias e armazenagem.

XLI[[

Poderá o contractante estabelecer um serviço de reboques
cobrando taxas que constarão das tabellas approvadaspelo
Governo.

Além das taxas referidas, o contractante terá a faculdade de
perceber outras taxas em remuneração dos demais serviços
prestados em seus esta.belecimentos, taes como: o do carrega
mento ou descarregamento de vehiculos das linhas ferreas, de
emissão de warro..nts, estadia dos navios nos diques e estaleiros,
etc., precedendo sempre approvação do Governo para cobrança
das taxas.

XLIV

Será permittido ao contractante conetruír pequenos ramaes
térreos ou desvios para ligar as linhas do porto com as das vias
férreas do Rio Grande, mediante accordo a que chegar com as
respectivas companhias para trafego mutuo, dependente de
approvaoão do Governo; ,

Tambem lhe será permittido construir ramaes para facilitar
o transporte da pedra e outros materiaes dos respectivos la
gares de producção, ficando igualmente sujeito ar prévia com
binação com as companhias para qualquer Iigação com as
estradas alludidas. .

Toda e qualquer iniciativa a esse respeito ficara dependente
da approvação do Governo.

XLV

Para todas as operações que, por força do contracto, devam
ser feitas em ouro, regulará o cambio de 27 dtnheíros pOI'
mil réis.

-. O produeto das taxas que são fixadas em papel deve ser
convertido em ouro, pela média do cambio á vista da praça do
Rio de Janeiro durante o mez em que tiverem sido cobradas.

O produeto das taxas fixadas em ouro, embora pagas em
papel, será computado sempre em ouro.

XLVI

O contractante obriga-se ao ter na Republica um repre
sentante com plenos e iUirnitados poderes, para tratar a
resolver definitivamente, perante o administrativo ou judi.
ciario brazilairos, quaesquer questões que com elle se suscitem
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no paíz, podendo o dito representante ser demandado e receber
citação inicial e outras em que, por direito, se exija. citação
pessoal.

XLVII

As questões sntre o Governo e o contractante, relativas ao
serviço deste, e as que disserem respeito á intelligencia de
clausulas desto contraefo, serão submettídas pelo chefe ela.
commlssão fiscal, no prazo de quinze dias, ao Ministro da.
Industrla, Viação o Obras Publicas, que as resolverá com
prom ptidão .

Si o contractante não se conformar com a resolução deste,
segulr-se-ha, em ultima instancia, o arbitramento. escolhendo
cada parte um arbitro dentro do prazo de dez dias; nâo che
gando estes a accordo. a questão será resolvida por um terceiro
arbitro escolhido dentro de dez dias, de commum accorrlo ; Da
falta deste aceordo cada uma das partes contractautos, dentro
de dez dias, apresentará deus outros arbitras, e dentre os quatro
a sorte designará o desempatador, que resolvera a questão no
prazo de tres dias.

Fica entendido que as questões previstas ou resolvídas em
clausulas deste contracto, como as de multa, rescisão e outras,
não são coruprehendidas na presente clausula.

XLVIII

Quaesquer outras questões que porventura se possam
suscitar ;na execução deste contraoto, quer sejam admínís
trattvas. quer judíciaes, serão decididas pelos tribunaes braal
Ieiros, em conformidade com as leis da Republica.

XLIX

Independentemente do deposito a que se refere a clausula
XI, o qual serve de garantia especial para o cumprimento
da obrigação que o contractante assume em relação ás con
dições da aber-tura da barra, faráelle no 'I'hesouro Nacional,
antes da assígnatura deste contraoto, uma caução de 40:000$000
para garantia da :tiel execução de todas as obrigações que assu
me por este contracto.

§ I, o Esta caução será reforçada todos os annos com uma
quota igual a 1/4 o da renda. bruta annual que o con
tractante depositará DO Thesouro Nacional até trinta dias
depois da approvacão da tomada de contas respectiva, em
moeda. corrente ou apolíces federaes, até completar a importan
cía de 100:000$000.

§ 2. o A caução e seus reforços responderão pelas
multas, pelo pagamento das despezas de fiscalização de quo
trata a clausula XXVII. e quaesquer despezas que o Governo
faça por conta do' contractante, em virtude deste contraeto,
deduzindo-se della o valor das multas ou despezas, caso o con-
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tractante. intimado a pagal-as, não o faça dentro do prazo que
lhe: tiver sido marcado na mesma intimação.

§ 3.° Uma vez desfalcada a caução e seus reforços de
qualquer quantia, por eífeito da epplíceção do disposto no
paragrapho anterior, é o contractante obrigado a integral·a
dentro d'o prazo de quinze dias da respectiva intimação, ficando
sujeito ao disposto no § lo da clausula XI pari). a integração
alli alludlda,

L

Pela inobservancia de qualquer das clausulas deste con
tracto, para quo não seja estabelecida penalidade especial, fica
o eontractante sujeito a multas até o maximo de 5:000$ em
ouro e no dobro pelas reincidencias, impostas pelo chefe .da
commissão fiscal, com recurso para o Ministro da Industría ,
Viação e Obras Publicas.

Si estas multas não forem pagas pelo contractante dentro
do prazo de quinze dias, após decisão do Ministro, no caso
de ser usado o recurso acima estabelecido, contados. da data.
da respectiva intimação, será. o seu valor descontado de
qualquer pagamento que elle tenha a haver do Governo, ou
da caução.

LI

Durante o prazo do contracto o contractante gosacé da
isenção de direitos de importação, de conformidade com as
dtspcsicões das leis em vigor, para todo o material que for
destinado á construcção e conservação das obras da barra e do
porto do Rio Grande. .

Paragrapho unico. Fica entendido que, sendo federaes 0&
serviços de que trata este contracto, são elles isentos de im
postos cstadoaes e munícípaes, na forma da Constituição.

Lll

Em I do janeiro do 1974 ou em I de janeiro de i996.
segundo as hypotheses da clausula XI, reverterão para o
domínio da União, sem indemnização alguma, todas as obras
do porto do Rio Grande, executadas em virtude do pre
sente contracto, c serão entregues. tambem sem índemul
zação alguma, as obras da abertura da barra e dos metho
ramentos do Canal do Norte, todas eUas em perfeito 'estado de
conservação.

Essasobras, quer as do porto, quer as da barra e canat do
Norte, comprehcndem todos os terrenos cedidos pelo Governo,
de marinhas ou os outros, aterrados. e os desapropriados -pelo
contractante; os immoveis de qualquer natureza e bemfeitorias
construidos ou feitos nos mesmos terrenos. ínstallações, maehi
nísmos, apparelhos de qualquer natureza. e demais material
fixo, rodante ou fiuctuante.
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o Governo poderá resgatar todas as obras em qualquer
tempo, a partir de 1 de [aneíro de 1923.

O preço de resgate será fixado de conformidade com o
disposto no § 9' do art. l' da lei n, 1746, de 13 de outubro de
1869, deduzida a amortização feita nos termos do § 4(l do
art. 1o da mesma lei.

Fica entendido que a presente clausula só é applíeavel
aos casos ordíne-íos e que não abroga. o direito de desapro
priação por utilidade publica em qualquer época, Da fórma
da lei.

Paragrapho untco. Uma vez resgatadas pelo Governo as
obras do porto. cessarão para o contractante as responsabili
dadesque por este contracto lhe cabem da conservação das
mesmas obras e das da. barra, sendo-lhe restituidos as saldos
existentes das respectivas cauções.

LIV

A rescisão deste contracto poderá ser declarada. de pleno
direito, por decreto do Governo, sem dependencia de inter
pellação ou acção judicial. si for excedidoqualquer dos prazos
marcados nas clausulas V, XVII e XVIII.

LV
Verificada a rescrsao do contracto nos termos da clausula

antecedente, perderá o eontrsctante, em favor da União, a
caução Ye seus reforços a que se referem as clausulas Xl e
XLIX.

Quanto ás obras feitas no novo porto do Rio Grande, que
ficarão de inteira propriedade da União, o Governo pagará por
ellas ao contractante 50 (l/odo valor que, para as mesmas, hou
ver sido fixado, nos termos das clausulas XXIV e XXV, dedu
zida a. amortização respectiva.

Este pagamento poderá ser feito em apolíces federaes, ouro,
-e, além do mesmo, não terá o contractante direito a nenhuma
outra indemnização sob qualquer titulo.

LVI
Serão considerados propnedades da União os míneracs,

fosseís e quaesquer outros objectos de valor artístico. scientífíco
ou intrínseco, que torem encontrados nas escavações ou dra
gagens.

LV!!
Todos os prazos estabelecidos neste contracto ficarão inter

rompidos por qualquer motivo de força maior, no qual se
comprehonde a greve geral dos operarias.
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LVlII

Si os estudos definitivos assim o aconselharem, o contra
ctante, em vez de abrir um novo porto na lagôa da Mangueira,
comoipropoz, poderá substituil-o pelo melhoramento nos mes
mos termos. do actual porto do Rio Grande, mantidas, porém,
todas as prescetpcõee aqui estipuladas para o porto a esta
belecer. do Rio Grande, e as demais obrigações constantes deste
contracto.

LIX

o contractante facilitará. á Munlcípalidade do Rio Grande
a realização dos melhoramentos urbanos que dependam de
aterros e de outros recursos ou auxilias do mesmo genero, que
lhe possa prestar SAro prejuízo das obras que por este eon
tracta.

LX

Será creada uma catxe especial para o porto do Rio Grande,
que ficará a cargo da respectiva commíssão fiscal, e por cujo
intermedio serão pagas ao contraotantc, dentro de trinta dias
depois de' approvada pelo Governo a conta de cada semestre,
nos termos das clausulas XXIV e XXV. as sommas a que elle
tíver direito de conformidade com a clausula XXXVI.

A essa caixa especial serão -reoolbídos o prouueto da taxa
até 2 c sobre a ímportancia que' tiver sido fixada pelo
Governo e bem assim o de qualquer outra taxa relativa á
entrada da bana que lhe competir e que for estabelecida pelo
mesmo Governo, ficando, porém, entendido que para a remu
neração elo capital empregado nas obras até o maximo de
6 %uo anno. de accordo com a clausula XXXVI jáD.cima
citada, ° contractante só terá direito ao que tiverem pro
duzido em cada unno as fontes de receita da caixa especial,
acima mencionada.

LXI

Fica entendido que os direitos e obrigações attríbuidos ao
contractante neste contracto passarão, sem modificação al
guma, para a empresa ou companhia que elle organizar para os
fins deste contrecto,

Si a companhia for estrangeira, não poderá fuuccionar
nesta República sem prévia psrmíssão do Governo, e terá aqui
rsproseatante-com plenos e illimitados poderes para tratar e
resolver definitivamente perante o administrativo ou .0 judí
cíarío braaileiros, quaesquer questões que com ella se susci
tarem no pniz, podendo o dito representante SGl' demandado e
receber citação inicial e outras, em que por direito se exija
citação pessoal. condição a que igualmente ficará sujeito o con
tractante si executar directarnente o contracto.
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LXII

O fôro para. todas as questões judíeíarías entre o Governo c
o coutractante, seja este autor ou réo, será o federal.

LXlII

o contractante obriga-se a dirigir pessoalmente as obras a
que se refere o presente contracto, podento ter substituto
acceíto pelo Governo.

LXIV

Ao contractante caberá o direito exclusivo da exploração
de serviços de portos c' a execução de trabalhos e obras a isso
destinadas dentro dos limites aqui designados e que são; toda
a zona banhada pelo Canal do Norte desde o Baíxio da Setia,
este inclusive, até a entrada do mesmo Canal no Oceano, com
prehendendo todas as suas enseadas e o éctual porto da cidade
do Rio Grande, bem como vinte kilometros de costa marí
tima ao sul e ao norte da, embocadura do referido canal do
Norte.

Paragrapho unico. Durante o mesmo prazo o contractante,
igualmente. terá direito de preferencía, em igualdade de'
condições, para a conatrucção, uso. e.goso de obras congeneres
em qualquer ponto da bacia hydrographica da Lagôa dos Patos,
cuja concessãodepende do Governo da União.

LXV

o sello proporcional deste coutraoto deverá ser pago sobre
as Importanciaa que forem sendo apuradas e fixadas para a
formação dó capital de accordo com as regras estabelecídas na
clausula XXV.

A falta. de regularidade no pagamento desse imposto aos
cofres publicas federaes, suspeurterã os effeitos do despacho pelo
qual tenha sido mandado incluir DO capital a ímpcrtancía das
obras executadas e approvadas em cada semestre.

Por assim haverem accordado e ter sido pago pelo con..
tractante, além da caução de quarenta contos (40:000$).
a que se l'eferea"clausü1a' -XLIX" déste"ctmtracto,- como já
ficou dito na mesma clausula, o sello de um conto duzentos
e sessenta e cinco mil réis '(1:265$), relativo ao prazo deste
contracto, conforme provou com o reclbu passado no Thesouro
Federal, emI'l 'de 'setembrode 1906, "passado no verso da re
spectiva guia, que fica archívada nesta Secretaria de Estado,
mandou o Sr. Ministro lavrar o presente contraoto, que de
pois de ler e achar conforme, assigna como cidadão Candido Gaf
rrée, procurador "e representante do engenheiro Elrner Lawrenee
Corthell, contractanto da execução das obras de melhoramento
da barra do Rio Grande do Sul e das do porto da cidade do Rio
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Grande, com as testemunhas Jose Carlos de Carvalho e Elpidio
Azambuja de Oliva Maya e commlgo, Arthur Azevedo, que o es
crevi.

Sobre estampilhas no valor total de cento e quarenta mil e
seiscentos, estava o seguinte: Rio de Janeiro, 12 de setembro
de 1906.

LAURO SEVERIANO MÜLLER.
CANDIDú GAFFRÉE.
JOSB CARLOS DE CARVALHO.
ELPIDIO AZAMBUJA DE OLIVA MAYA.
ARTHVR AZEVEDO.

Tabella de pregos, em ouro. para' as obras do porto do Rio
Grande a que se refere o contracto desta data

1. Pedra partida, junto da obra, 1m3•••••••••••• 0'0

2. Pedra britada para concreto, puS••••••••••••••.
3. Areia grossa de agua doce, lavada, l'll3•.........
4. Cal de pedra, apagada. 1m3•••••••••••••••••••••

5. Cal de marisco, apagada, 1ms •.•..••.•..•.••••••
6. Cimento (1.420 peso especifico), 1m3 .

7. Um milheiro de tijolos de 1n. qualidade, O.22ru X
X O,103m X O,07m .

8. Um milheiro de telhas nacionaes de r- qualí-
dade, 0,54 X 0,24 (romanas) .

9. Ferro fundido, em obra assentada no respectivo
logar,l kg •...•..•.••.•••.•••...•....•••.•.•

10: Ferro forjado. idem ídem.idem, 1 kg .•..•.•.....
11. Trilhos de aço. idem idem idem. 1.000 kgs.••.•.
12. Accessorios para trilhos, idem idem idem,

1.000 kgs. " .••.............................
13. Assentamento de linha ferres. com lastro com';'

mum. lml .........•.. _ .. ,..........••...•....

14. Calha de cobre n. lô, para esgoto de telhados,
0.2,01ll de bocca, lm1 •••.••.••.•..•..•.•••••••.

15. Conductor de cobre n. 16, idem idem idem,
O,12m de diametro, 1mí •.••••.••.••.••..••.•••

16. Alvenaria de pedra secca, inclusive andaime, etc.,
na obra, 1ma •....•.•..•.•.••.••.••. '•...•..•••

17. Pedra para capeamento, gra.nito, lavrado em
tres faces. assentado. 1nl3•.••.•••.••.•••••••.•

18. Excava.ção em terreno arenoso sem escoramen-
to,lm3 : ..................•...•......

19. Argamassa. de 1 de cimento para 3 de areia, 1m3

20. Argamassa de 1 de cimento para 2 de areia, l U1
3

21. Argamassa de 2 de cimento para 3 de areia, 1m3

22. Argamassa de 1 de cal para 3 de areia, 1m3••••••

23. Argamassa de 1 de cal para 2 de areia, 1m3••••••

24. Alvenaria de pedra com argamassa de I de cí
menta para 3 de areia, 1m 3••.••••••••••••••.•

4$560
5$650
3$i20

18$500
15$300
55$000

28$000

70$000

$260
$360

58$000

68$000

2$000

3$600

3$600

12$000

61$000

$500
27$500
33$1160
38:1510
14$260
16$170

20$240
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25. Alvenaria de pedra com argamassa de 1 de cl
mento para 2 de areia, 1m3 •••••••••••••••••••

26. Alvenaria. de tijolo com argamassa de 1 de ci
mento para 2 de areia, 1W3 •••••••••••••••••••

27. Alvenaria de tijolo com argamassa de 1 de oi
mento para 3 de areia, 1m3 •••••••••••••••••••

28. Concreto (450 kgs.] de argamassa para 0,9 m3 de
pedra e argamassa de 1::~.11Il3 .

29. Embaço e reboco com argamassa de 1 de cimento
para 2 de areia, ü,ü21Il de espessura, 1m2••..•..

30. Embaço e reboco com argamassa de 1 de cal
para 3 de areia, 0,02 de espessura, 1m2

••••••••

31. Rejuntamento com argamassa de 1 de cimento
para 2 de areia, 1m2 ••••••••••••••••••••••••••

32. Pintura a oleo, por metro quadrado e por cada
mão .

33. Um dormente de madeira de lei posto na. linha,
1,7 X 0,2 X 0,12 .

34. Madeira de lei do Rio Grande, em peças grossas,
0,3 X 0,3 até 7,5m _1m3 .••.•.•••••.••.••..•

35. Madeira.de lei do Rio Grande, em peças finas,
serradas, de comprimento até 5,5 m - 1m3••••••

36. Pedreiro, por dia .
37. Servente, por dia '.' .
38. Trabalhador commum, por dia .
39. Carpinteiro, por dia .... .- .....................•.
40. Ajudante de carpinteiro, por dia .....••...•...•.
41. Madeira de pinho do Rio Grande, em peças gros-

sas, 0,3 X 0.3 até 7,5m_lIn 3 ..
42~' Madeira de pinho do Rio Grande, em peças finas

até 5,51U de comprimento, 1m3•••••••••• o ••••••
43. Um metro cubíco de aterro com materíaes pro

venientes da dragagem, medida no perfil da
obra prumpta ...••••.•••..•..•.••••••..••• o,,

44. Um metro cubico de aterro com materíaes não
provenientes da dragagem, medida 'no perfil
da obra prompta.............•......•...•...•

45. Um metro cubíco de dragagem calculado pelo
perfil de serviço prompto ..

Rio de Janeiro, 18 de abril de 1906.- Louvo
Müller.

Exposição

449

21$600

31$700

31$300

30$000

7$500

4$200

1$22@

$380

2$300

31$000

50$000
5$000
2$820
2:1;500
5$000
3$750

27$000

31$000

$390

1$200

$520

Seoeriomo

Senhor Presidente da Republíea - Sujeitando á vossa. cou..
sideração o decreto referente ao importante melhoramento
da barra do Rio Grande do Sul e estabelecimento do respectivo
porto, tenho a honra de apresentar-vos com a presente expo
sição os motivos que justificam semelhante acto ,

E.'.:ec\l~iVQ - 1906 29
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o porto do Rio Grande é' o unico que existo no Iíttoral sul do
Brazíl, situado a quasi meia distancia entre o Cabo-de Santa.
Martha e Montevidéo.

Aberto em- uma encosta' arenosa de formação alluvíana
baixa, sem pontos que possam servir de marcos a navegação'
em uma região' onde os ventos 'sãovaríaveís e violentos e fre~
quentes as tempestades, torna-se íudispensavel que o accesso e
transposição daquella barra sejam n-ancos e seguros, em
qualquer occasião e com qualquer tempo.

O Caaal do Norte, que serve de escoadouro a quasi toda a
bacia hydrographica do extremo sul do Estado do Rio Grande
do Sul, tem uni regímr-n C: possança bastante poderosos para
manter-se com" grandes 'profundidades, offerecendo, na sua
parte mais estreita, 'unia altura de 20m de agua ,

Não obstante, devido á,constituição da costa e ás causas
que a teem formado e, ainda mais, á clrcumataucía especla
líssima de ser. aquella uma. região sem o regtmen regular de
marés, em geral com amplitude ínsígmflcante, o delta oceautco
daquelle poderoso canal avolumou-se e estendeu-se por vasta
superficíe, variando de situação e do relevo com bastante fre
quencía, sob a· acção energica dos phenomenos metecrologioos,
alh notavelmente violentos e inconstantes.

Resulta de taes círcumstaneías que a entrada desta barra
só é possível para navios de calado limitado e com a Jnter
venção do um serviço de praticagem continuo, para indicar,
a cada momento, a situação do inconstante canal mai-ltímo.

O Estado ,do. Rio Grande do Sul, pela. amenidade de seu
clima e uberdade de seu solo, estã, sem duvida, talhado para
auspicioso ;futuro,. desde que a remuneração do trabalho possa
o1ferecer garantias e tornar-se incentivo para maior corrente
immigratoria do braço europeu, que allí jã tanto contribue para
sua prosperidade.

A ínúustría pastoril em nenhuma outra parte encontrará.
mais adequadas condições de topcgraphia e bydrographia: a
prcducçâo dos cereaes e forragens, a cultura da vinha, de fru
etos e todas as lavouras dos climas temperados alli podem
prosperar e. só por si representar uma ímmensa riqueza.

Todo este desenvolvimento, porém, está essenetalmente Ii
gado ao problema de; barra, onde a natureza collocou um
poderoso obicc que ao nosso patrlottsmo compete remover.

Aquella parte do Brazil acha-se quasi sitiada no meio da
sua riqueza: pouco vale relativamente produzir além das ne
cessidades do consumo proprio ; as diflículdades da exportação
e a elevação de fretes dellas consequente, consomem os lucros
que devceiarn caber ao productor,

Assim, sem dispor de uma franca sabida pelo mar, parte
daqueUe Estado encontra naturalmente mais facilidades com,
mercíaes com as' Republicas visinhas do que com o propr-lo
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Brazil e procura supprir-se pelas fronteiras do Uruguay e Re..
publica Argentina, com serio prejuizo para as rendas da. União,
por ser unpcattcaveí rigorosa vigilancia que impeça em ab
soluto o contrabando.

O quadro aqui ligeiramente esboçado é de longa data
bem conhecido dos poderes publicas, que, dírectarnente, lhe reco
nheeeram o sombrio dolorido por occasião das nossas guerras,
que se prolongaram mais do que seria necessário e nos custaram
mais pesados sacríflcíos de sangue e capitaes, pelas duras dif
ficuldades nas nossas relações com o extremo sul.

As exigencias do commercío e da política nacional de ha
muito reclamam providencias sobre o melhoramento da barra
daquelle Estado, e já. em 1855 encarregava o Governo ao tenente
coronel Ricardo José Gomes Jardim, e, em 1861,aos engenheiros
Neate e Gabaglta de procederem aos necessarios estudos para
a organização de um projecto.

Mais tarde, em 1875, era igualmente eontractado o pro
vecto engenheiro Sir John Hawkshaw para. entre outros. exa
minar o problema do Rio Grande, estudando também a possíbí
lldade do estabelecímento de um porto nas «Torres», então
mal lembrado com uma solução substitutiva á do Canal do
Norte.

Betas providencias, instigadas pelas dlfflculdades e extgen
elas sempre crescentes do eommorcío, que cada dia se via
mais auniquilado pela falta de relações maríümas, não. pro
duziram resultados, por falta de confiança em projectcis que
não se baseavam em estudos methodicos e completos.

Finalmente, em 1881, a situação tornou-se verdadeiramente
calamitosa.

A barra se obstruira por fórma tal, que só navios de dous
metros de calado, DO maxímo, poderiam transpol-a e isto
mesmo após dias de espera, ancorados ou bordejando fóra da
barra, sujeitos aos perigos e contingencias das bruscas variações
de tempo e temerosos cataclysrncs, de que, como doloroso
exemplo foi vtcttma o Rio. Apa, que desappa.receu por com
ploto com toda a sua tripulação e grande numero de passa
geíros, depois de ter estado. ,por longas horas, em frente da
Oar1'<1, sem poder ínvcssü-a !

Em principio de 1882era encarregado o engenheiro norte
americano W. Milnor Roberts de emtttír sua valiosa opinião
sobre o grande problema; mas, infelizmente, este provecto pro
fissional, que tão grandes serviços prestou ao Brazil, aqui fàl
leceu antes de ter podido examinar pessoalmente as condições
da barra.

Neste mesmo anno, sob a premencia da desoladora, situação
do commcrcío río-granôcnse. que se via então forçado a servtr
se, quasi que exclusivamente, do porto do Montevídéo, dando
Jogar ao maís desabrido contrabando, deliberou o Governo com
missíonar o capitão de mar e guerra Basilio Antonio de
Siqueira Barbado para tentar abrir aquella barra por meio
da dynamite !
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Por essa mesma época occuparam-se com a solução do
problema. diversos profissionaes e, notoriamente, os engenheiros
brazileíros Henrique Hargreaves e Alfredo Lisboa, precedidos
em 1880 pelo engenheiro francez Carlos Fray, a convite do in
dustrial rio-grandense Joaquim de Carvalho Bastos, que em
penhava nesta questão os seus maiores esforços e grande ini
ciativa.

Todos. estes trabalhos, porém, tornaram-se estereis por
que lhes faltava a base de estudos·methodicos e systematicos,
quo gerassem confiança no Marta de solução definitiva e de
onde se originava o notaria desencontro de opiniões.

Em face do antagonismo dos projsctos, até então apresen
tados, o Senador conselheiro Henrique de Avila, então Ministro
da. Agricultura, resolveu nomear uma commíssão regular para
o estudo completo do problema e a. organização de um projecto
definitivo. ccnâando a sua direcção, por decreto de l;~ de ja
neiro de 18B3, ao notável engenheiro Honorio Biealho, naquella
época dírector geral da Secretaria. de Obras Publicas daquelle
Mínisterlo, o qual teve a fortuna de se ver cercado de um
grupo de esforçados auxiliares. entre os quaes se destacavam
os engenheiros Domingos Sergio de Sabóia e Silva e Ernesto
de Otero ,

Foi aquella data que fixou o luminoso marco que tem ser
vido de orientação segura para a resolução do problema.

Já a 15 de outubro do mesmo anuo apresentava o chefe da
commissão ao Sr. conselheiro Affonso Penna, então Ministro da
AgI;'icultura, o relatório minucioso dos importantíssimos traba
Ibos fie estudo a que procedera, acompanhado de um projecto
para o melhora.mento da barra e respectivo orçamento.

Não obstante a sua reconhecida competencía, não quiz
aqnelle profissional assumir sosínho a responsabilidade technica
pela realização de um emprehendímento de tal magnitude e
aconselhou ao Governo que, sobre o seu pr-ojecto, fosse ouvido
algum engenheiro europeu ou norto-amoricano, de indiscutivel
competencia na especialidade, indicando os nomes do enge
nheiro Calaud, chefe das obras hyctraulicas da Hollanda, e· o en
genheiro capitão Eads, que, com t[ío proficiente acerto. levara
a cabo as obras de melhoramento da barra do Mississipi.

Adoptando este alvitre e a convite do Governo, veio ao Bra
zil o primeiro indicado, que, depois de ter examinado todos os
estudos e elementos systematicamente coordenados e reconhe
cido as condições da barra por demorada inspecção pessoal, apre
sentou seu relataria em 15 de novembro de 1885, declarando
que o projecto de H. Bícalho era o uníco scientificamente
estudado e baseado em principias válidos, propondo, porém,
uma modificação no traçado dos molhes, com intuito 8CO
nomíco.

Realmente, nos dons annos decorridos, entre a terminação
dos estudos e a visita do engenheiro Caland, os bancos haviam
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soffrído extraordínaríos movimentos o deslocações taes, que
aconselhavam as modificações indicadas por este notavel profis
sional. que mantinha, no emtanto, os mesmos principias e mede
de conatrucção das obras iudíeadas pela commissão braz-i
leira.

Entre 08 dons projectos não ha divergencia nos principias
technicos em que ambos se basearam; apenas os traçados d~s
molhes em cada. um delles estavam maís de aosordo.coma SI
tuação accidental dos bancos, por occasião do estudada seus aU4

teres, sendo certo que. qualquer que sejí). a feição adaptada, terá.
provavelmente de soffrer alterações. eventuaes, á. proporção que
o desenvolvimento dos molhes e o seu effeito reconhecido as
for aconselhando no decurso da conercucçâo.

Apezar de tão lisonjeiro [ulgamento, que veio afastar qual
quer' indecisão sobre a efficacia do projectado melhoramento,
dous annos se escoaram sem que fosse resolvida a sua realiza..
çâo, até que, em 1887, o Governo, de accordo com o parageapbo
untco do art. 7° da lei n. 3314, de 15 de outubro de 1885, deci
diu-se a chamar concurrencia publica para execução do pro
jacto Bícalho-Caland,

Nã.o se tendo apresentado propostas acceítaveís, foi reno
vada a mencionada autorização no § 2(1 do art. 7(1 da lei
u.3349, de 20 de outubro de 1887, e propagada a concúrreucía
por mais cinco mezes.

Das propostas apresentadas em 1888, a que melhores con..
dições offerecia era a do uma sociedade Iranceza, embora, em
.muítos pontos. se afastasse dos termos do edttul da concur
rcccta,

Por essa occasíão o engenheiro Lewís Haupt apresentou
ao Governo um projecto de sua lavra para o melhoramento da.
barr-a, baseando-se, porém. em uma theoría de sua croação,
até então ainda não posta em pratica em porto algum.

Em 1889, proclamada a Republíca , o Governo Provísorio
prestou immediata attenção a este emprehendimento, verda
deiramente nacional por mais de um motivo, e pelo decreto
n. 160, de 15 de janeiro de 1890, sendo então Ministro da In
dustria o engenheiro Demétrio Ribeiro, foi autorizada a. ex
ecução das obras de melhoramento daquella bana, pelo pro..
jecto estabelecido, e determinada a abertura dos creditas pre
C1S08.

A 13 de outubro desse anno, sendo Ministro da. Industr-ía o
general F. Glycerio, foi celebrado eontracto com a sociedade
francesa, acima referida, a qual em janeiro de 1891 fazia ao
inauguração. das obras.

Os abalos e commoções sociaes por que passava nuquella
época a familia brazileira parecem ter intimidado ou actuado
de modo ameaçador sobre o espíríto da sociedade contractante,
de sorte que, em vez de iniciar, de facto, as obras e dar-lhes o
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uecessano andamento, procurou erear difflculdades e delongas,
exigindo a príncipio modificações inadmissiveis no seu con
tracto e, depois,aproveitando.se deste, para pedir fortes índe
mnizações, com o pretexto da guerra civil.

Entre aquellas modificações salientava-se a que se referia
aos pagamentos que a sociedade pretendia deverem ser em
ouro ao cambio do dia.

Submettida. a questão a arbitramento, na fórma do con
tracto, serv.ram de at'bítros os Drs. áunibal Falcâo e Ferreira
Víanna, funcctouando este por parte da sociedade.

Não havendo accordo entre elles, o arbitro desempatador,
Dr, Alberto Torres, por um laudo notável, contrariando a
pretenção da contractante, paz termo ás delongas de que ella
se utilísava, e não se subordinando a sociedade ás obrigações
que assumira, teve o seu contracto rescindido, por acto de 23
de outubro de 1893.

Uma outra questão, por ella levantada no terreno teeh
níeo, referia-se a modificações no projecto Bicalbo-Oaland, no
intuito de tornar a sua realização mais fácil e mais lucrativa
para a empresa contractante, augrnentando, porém, os onua
do Governo.

Para resolver este objecto, o Ministro reuniu em conferen
cia, no dia 2 de outubro de 1891, os engenheiros E. Sawyer ,
díractor teehnleo da socíeda.ío, e o notaveí p-oflsslonal Waldorp,
seu engenheiro consultor, e, ouvindo as opiniões por elles ver
balmente ernittldas, resolveu manter o projecto primitivo,
apenas com as alterações propostas pela propria commissão
do Gove"rno, no sentido de tornar ambos os molhes rectilí
neos, com alinhamentos menos divergentes, e, bem assim,
restringir os colchões de faclnna a uma só camada, reforçando
a estacada de madeira, para permittir que a sua plataforma
fosse elevada a 4m,20 acima das águas baixas.

Finalmente, em 1894, ficou a com missão encarregada de
executar administrativamente as obras, de conformidade com
as verbas, que fossem annualmente votadas, devendo adeantar
sobretudo o revestimento das margens do Canal do Norte. para
fixação do seu thalweg , por ser este o accessorio 'preliminar
e Indispensavel para. a efticacia do projecto e não sobrarem
recursos para a realização simultanea de outros trabalhos.

Em 1898 foi começada 8. construcção do molhe de léste
com muito pouco progresso, porquanto as verbas votadas
nas leis annuas continuavam a ser insufflcíentes, mesmo para
as ínstallaçães em mar e terra índispensaveis ao andamento
regular.

Até o anno findo, o molhe, que deve ter eêrca de 4.500
metros de extensão total, achava-se apenas com 950 metros
construidos.

E 1 claro que, com semelhante processo, a conclusão de um
melhoramento de tão vital interesse naeíonaí seria protelada
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por longos aanos, e a este mal se Viria juntar um consíde
ravel augmento do custo das obras.

Tal é, entretanto, a situação actual de um emprehendí
ITI;ento. QU'3 energtcamente reclama dos poderes publicos pro
vídencías prornptas e immedíatas, as quaes já foram lembradas
ao Congresso na Mensagem Prosídeacíal de 1904.

Ccmo um dos beneficos resultados do comparecimento do
Bra~11 ~o certumen industrial de S. Luiz, um grupo de fortes
capItalIstas e Industcíaes da America do Norte, animado pelos
esclarecimentos fornecidos pelo Sr. capitão de fragata José
Carlos de Carvalho. um dos nossos commíssarlos naquella expo
sição, resolveu visitar este paíz e exrnínar pessoalmente suas
condições de riqueza, que, naquella exposição, se desvendaram
com verdadeira surproaa para os estrangeiros.

Deste grupo fazia parte o distincto engenheiro Dr , -E. L.
Corthell, que, como ajudante do capitão Buda, trabalhou no
melhoramento da barra do Mlsslssípi, onde conseguiu diatln
guir-se e grangear grande nomeada, como especialista desse
genero de trabalhos, conceito este que mais se firmou com as
obras de Tampíco, por eíle projectadas e levadas a effeito com
grande auccesso,

Esta, vísrra, que se estendeu desde o Pará até ao extremo
sul do Brazit, nermíttíu a esse illustre proflssional verificar
não só, os poderosos elementos de prosperidade e riqueza de
que dIspõe o Estado do Rio Grande do Sul, como tambem
a causa que Imnede o seu desenvolvimento e progresso
índustrtat, '"

Assírn, depois de ter examinado a barra do Canal do Norte
e 0, valtosissimo repertorio de plantas, observações, dados e
mais estudos, methodicamente oolligldos e registrados, durante
cerca de 20 aunos de trabalho, pela Ccmmissão de Melhora
mentes daquelfa barra, resolveu propõr ao Governo a organi
zaçao de uma empreza que tomasse a seu cargo:

lo, a abertura, naquella barra, de um canal mantímo
com 10m de profundidade nas aguce baixas, e conserval-o
nestas condições durante o prazo de 20 annos ;

2~, o estabelecimento de um POI'to aperfeiçoado na cidade
do RIO Grande e sua exploração industrial pelo prazo de 70
annos.

Este ultimo objecto será. realizado com capitaes americanos
em sociadade industrial, que terá como fonte de renda, para
remuneração e amortização doscapitaes empregados, os
recursos e favores estabelecidos pela legislação em vigor, rete
rente ao serviço de portos.

O primeiro emprehendimento, porém, a abertura da barra
do Canal do Norte, terá de ser feito por conta do Governo
mediante um preço em globo previamente determinado e que
será pago, segundo exigi e foi accelto parcelladameute, á medida.
que se for reconhecendo a efãcacía das obras de melhoramento
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e obtidas, DO canal marítímo, alturas de agua, erescentes até 10
metros, ã proporção que se for desenvolvendo a construcção
dos molhes, e como efl'eito exclusivamente destes.

O projecto, para este fim apresentado pelo Sr. Dr . Corthell,
consiste em dons molhes que, partindo do Iíttoral, com alinha
mentos convergentes. seguem depois parallelamente até ã

curva de proximamente nove metros de profundidade, em
aguas baixas, na direcção do eixo do Canal do Norte, ao desem
bocar no Oceano.

A largura entre eixos, na parte de alinhamentos parallelos,
é de 850 metros.

O systema de construcção será o commummente empregado
em obras desta especie revestindo-se do fundo do mar com
colchões de fachina, sobre os quaes será. lançado o empedra
mento de grandes pedras que constitue o molhe. cujos taludes
e cabaços serão protegidos com pesados blocos de concreto,
onde forem necessaríos.

Faz tambem parte do plano a índispensavel fixação do
thalweg do Canal do Norte, por meio do revestimento de suas
margens com fachina e bem assim o plantio do «Tam3..rIX» nas
dunas do litoral oceanlco, para impedir o movimento das
areias, sob a acção dos ventos.

Quer para este trabalho, quer para o estabelecímento do
POI'to da cidade do Rio Grande, terão de ser fixados pelo Go
verno. de accordo com o proponente. os orçamentos das obras
e as condições da concessão e contractos, de conformidade com
as autorizações legislativas.

Pelo lado technico, não se pode tal" qualquer duvida sobre
c bom exito do projecto apresentado pelo Sr. De. Corthell,
para abortura da barra, porquanto é eIle apenas uma. outra.
feição do projecto brazileiro, que já mereceu a completa.
adhesão de profissionaes. notaveis e autoridades nesta especie
de trabalhos como os engenheiros P. Caland e T. Waldorp.

Ambos estes projectos baseam-se nos mesmos pnncíptos
scíontífícos, já sanccionados pela pratica em grande numero de
appücacões felizes, principalmente na Europa, e nos Estados
Unidos da America do Norte.

E' possivel que, fazendo as obras administrativamente, al
guma economia se pudesse conseguir n,!, realização desse me
lhoramento, pelo menos da parte que representa o lucro a que
tem, S8m duvida, direito a empreza conetructora.

Entretanto, a prudencía e o attento estudo desta questão
parecem aconselhar, como mais acertado, um outro alvitre,

De facto, obras desta natureza estão sujeitas, como é bem'
sabido, a eventualidades taes que não permlttem absoluta con
fiança em orçamentos, etuãc com porcentagem de ínucceltavel
exaggero.

A aeção demolidora do mar, que pôde, durante a constru
cçâo, arruinar em momentos o trabalho de longos dias, os eccí
dentes de varias especíes c as despezas imprevistas, podem
attingil' valores muito importantes.
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Sem duvida, a empreza que se proponha. a realizar a obra
por meio de uma empreitada. em globo, tambem levará em
conta estas clrcumstancías, mas, admtttíndo-se, emseus orça
mentos, uma porcentagem razoavel para oecorrer ás even
tualidades ordinarías nos trabalhos deste genero, conseguir-se-na
fix.ar um maxímo para as despezas do Estado, o qual não poderá
ser excedido. correndo por conta.da mesma. em-preza as despe
zas extraordinarias que não tenham podido ser previstas, mas
que. no emtanto, 810 sempre possiveis.

Si, conjunctamente com esta medida, se conseguir' que essa
mesma empresa, assuma inteira responsabüídado pelo bom
exito do melhoramento e só tenha direito a pagamentos depois
da verificados os eãettos da obra realízada, ficará fixado e
desde logo conhecido o encargo real, que tem de ser supporta
do pelo Governo, e removido o perigo das surprezas de accres
cimos, que poderiam, de outro modo, apresentar-se em vcír
cumstancíae que acarretassem serias difficuldades para serem
satisfeitas.

Por outro lado: nas obras hydraulicas desta espécie a ra
pidez da construceão é questão de maior relovancia., A luta
que ellas, ainda não consolidadas, teem de travar, desde logo,
com o mar, a continuidade e a. víoleneía com que as aguas
actuam sobretudo nos cabeços ou extremidades dos molhes
que, no periodo lia construcção, 'representam os pontos fracos.
causam sempre prejuízos que podem tornar grandes propor
ções, si ° ponto atacado permanecer estacioaario algum tempo,
exposto á acção destruidora.

E', portanto, indispensável que taos obras sejam executadas
com o maximo impulso e actividade possiveís, daqui decor
rendo, parallelarnente, a necessidade de prornptos e fartos re
cursos pecuntar-íos para custeal-ae em qualquer momento na
proporção necessaria,

O processo até hoje seguido e de que, em outra parte, já.
foi feito menção, não pôde de fórrua alguma ser mantido, pois
delle resulta um notavel accrescímo de trabalho perdido, o
adiamento por longos annos da conclusão do meluoramento e
um augmcnto ínadrnissível para o seu custeio.

Não é com a sujeição das verbas, relativarccntc pequenas,
votadas nas leis annuas, restringindo o andamento das obras
e expondo-as a tão poderosas causas de destruição, que se po
derá. levar <1 bom termo um emprehendirnento do tal magni
tude.

Para executal-as por administração seria. pois, preciso
que o Governo tratasse de procurar nos mercados estrangeiros
os recursos necessaríos, por meio de um empréstimo, cujo ser
viço começaria desde logo a pesar sobre o Thesouro em sua
totalidade.

Sem duvida a situação actual do nosso credito não im
pediria esta operação em condições acceitavois, mas pa-
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rece mais acertado não l'8C01'1'e1' a semelhante medida desde
que um outro alvitre mais conveniente e vantajoso póde ser
adaptado.

Com effeíto, o accordo a que o Governo chegou com o
Sr. Corthell é preícrrve! não Sósob o ponto de vista financeiro
como pela confiança que deve merecer, com effeíto, a respon
eabilídade proüssíonal desse notável engenheiro.

Os pagamentos, que serão feitos parcelladamente. no de
curso de seis annos, prazo pedido para a construcção das obras,
representarão outros tantos emprcstimos ao par com tomadores
certas sem as eventualidades de lançamentos.

Ao lado desta vantagem. outra de grande valia e que os
encargos de taes omprestirnos só começarão a pesar sobro o
'I'hesouro na proporção de sua utilização para pagamento de
obras sobre cuja efflcacía não pôde j(L então haver mais duvida
alguma.

Assim ao onus assumido cormsponderã Immediatarnente
'!m beneficio i'eprcduetivo que poderá desde logo fazer folga
camcnta face aos encargos que acarretou.

O capital nece::;sario para as obras de melhoramen to da
barra do Rio Grande com 10 metros de profundidade Das
aguas baixas é, no máximo, de 28.000:000$, ao cambio de
16 d. por 1$.

Admittindo o juro de 5% e para amortização de I 1/2%, o
que cor-responde a um prazo de cerca de 30 1/2 anuas, este
emprehenoimento custará aunualmense ao Governo, em papel,
ao dito cambio:

Juros de 5 % ••••••••••••••

Amortízeção 1 1/2 ....•..•.

'I'otal . .......•....

I. 400: 000$000
420:000$000

-------
I.820: 000$000

Vejamos de onde podem provir recursos para fazerem face
a este encargo.

Desde o tempo do Imper-íu este problema merecia a
attenção dos Poderes Publicas, e, em nOSSi), legislação já
existem disposições que convem reviver, adaptando-as ás con
dições da actualidade e ao regimen que for julgado melhor
para a realização do grande emprehendtmento ,

Posteriormente por esforçosda representação do Estado do
Rio Grande o CongressoNacional na Lei da receita de 1899 deu
ao Governo a seguinte autorização que ainda está em vigor:

« Cobrar dos navios que se utilizarem dos portos em que
forem executadas á custa da União obras tendentes ao melho
ramento das respectivas entradas e ancoradouros, a taxa de
um a cinco réis por kilogramma de mercadoria que for por
elles carregada ou descarregada, segundo o seu valor, destino
ou prooedencía.
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o producto desta taxa, que será tambem proporcionada ás
necessidades do serviço, constituirá para cada porto um fundo
especial, destinado exclusivamente ao respectivo melhoi-amento,

Paragrapho único. Para accelerar a execução das obras
reft3ridas, poderá. o Governo aocettar donativos ou mesmo
auxilias a titulo oneroso offerecídos pelos Estados, munícipios,
ou associações interessadas no melhoramento, comtento que os
encargos resultantes de taes auxilias não excedam ao producto
da taxa indicada.

Por esta disposição ficou o Governo autorizado, não só a
cobrar taxas, quer pela ímpovtacão. quer pela exportação,
como tambem a organizar uma tabelln para esse imposto,
tende por limite, maximo e mínimo, um a cinco réis per
ktlogramma de mercador-ia. e graduado pelo valor da mesma
rncrcadoría, seu destino e prcceriencia ,

Ora, esta graduação já se acha' feita e com a nnporúan
tissíma circumstancia de o ter sido, de accordo com o priucí
pal Interessado, o commercío daquelle Estado.

Com eífeito, quando em 1886 a questão deste melhora
menta assumiu o caracter de um problema nacional da maís
urgente solução, os Poderes Publicas curaram doe meios e
recursos para a sua ímme.tíata realização.

Por 01:;:::a occaelão, o plano econorníco e financeiro desse em
prebendímonto foi estudado e Iargumente discutido, quer no
Parlamento, quer pelo Executivo, consultando os interessados.

O eommercío e a imprensa. do Rio Grande tomaram parte
com grande interesse no debate, salientando-se a, Associação
Commerdal da cidade do Rio Grande, que, por memarias aVE
representantes daquella então Província, mensagens <to Go
Torno e ao Parlamento, como consta de seu rejetorío de 18891

traduziu as aspirações e os desejos daquella fracção da familia
brazileira.

São dignos de louvor o zelo, a dedicação e os grandes es
forços empregados por aquella distíneta associação, que reuniu
os precisos dados estatisticos, grande cópia de informações e
todos os elementos para o calculo e estabelecimento do taxas
quo, sem onerar em excesso o oommerolo, bastassem para o
serviço do juros e amortização do capital necessarto a reeü
zação de um melhoramento de que estava dependendo a vida
do oorumercío, da lavoura e das índustnías daquella região.

Foi, de accordo com esse trabalho, que a lei u. 3314, de
16 de outubro fie 1886, no art. 7°, paragrapbo uníco, autorizou
a coustrucoão das obras da barra. estabelecendo as taxas para
o serviço do capital empregado.

Na redaceão final, porém, desta lei. foi commettidoum
equivoco, de que resultava uma duplicata de taxas.

Por essa razão, no snno seguinte, foi renovada a autori
zação pelo art. 7°, § 2°, da lei n, 3349, de 20 de outubro de
1887, corrigindo-se aquelle equivoco, devendo essa autorização
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ser interpretada nos termos seguintes: « Fica. o Governo auto ..
l'iza~o a contractar com alguma empresa, precedendo concur
rencia publica, a construcção das obras de melhoramento da
barra do Rio Grande do Sul, de conformidade com os estudos e
planos do engenheiro Honorio Bicalho, modificado pelo enge..
nheiro P. Calando

1.0 Ao contracto que celebrar o Governo com a empresa
que para tal fim se venha a organizar, serão appllcadaa as dispo
sições do decreto D. 1746, de 13 de outubro de 1869.

2. o Para o pagamento dos juros, (j, razão de 6 °/0 an
nualmento, e amortização do capital empregado nas reto ..
ridas obras, fica o Governo autorizado a, cobrar as taxas
seguintes:

Sobre o movimento commercinl com o exterior, directo,
em 'transito ou por cabotagem: em navio de vela 1$680 por
tonelada de peso de carga e 1.44 % sobre o valor ofâcial das
mercadorias; em vapor 2$520 por tonelada de peso de carga
e 2,16 % sobre o valor officíal das mercadorias.

Sobre o movimento commercíal inter-provincíal : - em
navio de vela 1$120 por tonelada de peso de carga, e O,9GOjo
sobre o valor otDcial das mercadorias; em vapor 1$680 por tone
lada de peso de carga e 1,44c sobre o valor offlcial das mer
cadortes.

3.° Fica o Governe autorizado a cobrar, desde que te
nham começo as obras definitivas, uma parte dessas taxas, para
attender ao pagamento dos juros do capital que for sendo em
pregado aunualmeute na execução das mesmas obras, e as
despezas de administração ou de fiscalização, augmentando-se
gradativamente a importancia das mesmas taxes até o referido
maxímo.

4. 0 Logo que seja amortizado o capital empregado, a co
brança das taxas será reduzida á quantia strictamente necos
saria para a couaervaçãc ôas obras.

O Governo poderá estabelecer em favor das empresas que
se organizarem para melhoramento dos portos do Imporia,

.alérn das vantagens a que se refere a lei n. 1746, de 13 de ou
tubro de 1869, uma taxa nunca maior deZ 0/<) em referencia ao
valor da importação, e de 1 o do da exportação de cada um
dos ditos portos. As taxas destinadas áquelle serviço serão
arrecadadas directamente pelo Estado e calculadas de maneira.
que não excedam o necessario para o juro correspondente ao
capital das emprczas, á razão de 6 c ao anuo, e para respectiva
amortização no maximo prazo de 40 annos. Si o Governo jul
gar mais conveniente effectuar os referidos melhoramentos
por conta do Estado, poderá appltear o producto das menciona
das taxas ás obrigações que neste sentido contrahir.»

Vejamos quanto poderá. produzir a applicação destas
taxas. '
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o movimento de importação do Estado, calculado pela.
Repartição de Estatísticà Commercial, tomando por base o va
lor das facturas consulares, foi o seguinte no ultimo triennio :

DIPORTAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

l\UL RÜS PAPEL

PORTOS E PONTOS DO ESTADO

1902. 1903 W04

Rio Grande do Sul •.•..•.•... 16:623$158 15:146$829 15:917$539

Pelotas..................... 2:335$389 3:652$367 3:582$194

Por 'o Alegre ............... 8:654$423 11:424$491 12:026$425

.raguarão.•..•..•..• > •• "•••• ;. 233$909 551$075 12$337

Uruguayana .•..•••••..•..•. 1:426$049 1:297$817 1:838$137

Itaqui , ..................... 21;\766 53$948 00$209

S. Borja .................... 26$111 45$409 64$539

Diversos•..•••.•.•..•• ···•· . 1:453$263 2:5208319 1:257$412

Total ••.•..•....•.. . 30:779$068 34:692$25535:688$792

Média do cambio de 1902......
» » » » 1903.•••••
» » ) » 1904......

11 55/64 ,C ~ ~,0$344

II 61/64 S ~ 20$078
12 1/8 S == 19$794

Serviço de Estatística Comme1'cial.-Al'Vaí'o de Smcsà Ne
ecs, director interino.

Pôde-se, portanto, admittir que o valor total da importação
do Estado é. no minímo e para o cambio de 11 63/64,
de 33.720:038$000.

Para determinar com ex.actidão a tonelagem de mercado
rias correspondente a este valor G, bem assim, a quantidade
transportada por navios a vapor e a vela, faltam-nos os pre
cisos dados de estatistica ; podemos, porém, fazor a avaliação
por uma estimativa que não ficará muito longe da. realidade.

Pelos mappas da Repartição de Estatistica Commercial se
reconhece que, no ultimo tríeunto, o numero de navios e a re-
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257.815
25.012

spectrva tonelagem de registro, entrados no porto da cidade do
Rio Grande, foi o seguinte:
ou oro média por anno :
N<1vegação a vapor ..••.•...•. o ••• , ••••••••.••••••••

Idem á vela. ..••. , •.••... 0.0 •••••••••••••••••••••••

Total........ ..••...•......•..•.•. 282.827

649:6938800
42:060$150

662:801$054
43:701$163

------
1.398:216$177Total.. •..••..••••..•...•.•

Além dos navios que vão ao porto da cidade do Rio Grande,
direciamente ou em transito, ha outros que, sem fazerem esta
escala, vão a Porto Alegre e Pelotas com carvão, sal e outras
mercadorias.

Não levaremos em conta a tonelagem destes nem o da im
portação pelas Ironteiras,

Igualmente, si por um lado a tonelagem do registro, que é
a considerada nos mappas da Estatistica commercíal, ~ inferior
á tonelagem de carga, por outro lado, os navios que atravessam
a barra, sobretudo os vapores, não levam a carga completa.

Portanto, suppondo que estas differenças para mais e para
menos se equilibram, podemos admittír, sem nos afastarmos
demasiado da realidade. que a tonelagem média de registro que
acabamos de deduzir representa a tonelagem da importação.

Dos algarismos acima se verifica também que a relação
da importacão á vela e a vapor é respectivamente de 9 o e
91 Q/o da importação total.

Com estes elementos, podemos orçar qual seria com o mo
vimento actual da importação do Estado o producto da renda
com as taxas determinadas na lei TI. 3349, de 20 de outubro
de 1887 :

Taxas pelo peso:
a vapor -257.815x2$520 •., .•..•...•••••..•.
á vela - 25.012X 1$680.....•••.•.•..•..••..

Taxas ad 'VaZarem :
a vapor - 33.720:038$ X 91 % X 2,16 % •••••
á vela - 33.720:038$ X 9 % X 1,34 % •••.•••

Tal seria a renda annual minima a. recolher-se pelo serviço
da barra: a esta renda õsreao se terá de apontar um a outra do
muito maior importancia como adeantemostraremos.

Antes disto, porém, devemos observar que, para verificar
si este emprehendímento vem trazer novos encargos aos cofres
publicos, devemos levar em conta. não só a renda propria que
se terá de arrecadar, como tambem as despesas que o Governo
actualmente faz G deixará de fazer depois da realização do
melhoramento.

Com atreito, ha muitos annos se dispendem avultadas som
mas annualrnente com aquella barra.
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801:200$000
801:200$000

l. 000: 000$000
562:985$000
548:725$000
.'534:712$000
787:242$000
787:242$000
787:242$000
500:240$000

Deixandoile lado as despezas da praticagem, que correm
por conta de outro Miuíater-ío e que não poderão ser supprimidas
de todo, só pelo Ministerio das Obras Publicas alli se tem gasto
DO ultimo decennio as sommas seguintes:

Anno de 1895•••••••.•••.•••••
» »1806 .
» »1897...........•....
» » 1898 ..•...•.•••..•••
» » 1899•••.••.•••••••••
) »1000•...•••..•.....-.
» » 1901 .•..............
» »1902•..•..•••..•....
» » 1903•.....•.•.......
» »1904.•.......•.•..•.

Somma...... 7.110:783$000

ou média por anno •...........•...•.. 711:079$000

7.387:998$
8.656:516$
9.371 :572$

11. 755: 641$

Portanto, para o cotejo dos encargos, teremos:
Renda a recolhor............ 1.398:216$000
Despesa que ja se faz........ 711 :079$000

SoDlrna ••.••.•• 2.109:295$000

que, comparada com a verba de•.. '.. . • 1.820: 000$000

para o sçrviço de juros é amortizações do capital empregado
nas obras, mostra que estas não acarretavam qualquer augmento
de encargos pare, o Thesouro Federal.

Agora, para mostrar que semelhante cmprehendímento de
verdadeiro interesse nacional, em vez de trazer novos encar
gos para o crai-ío, pelo contrario, augmonta as rendas publicas,
ao mesmo tempo que promove <;1, riqueza e prosperidade
daqueUa região, vamos examtnar o que resultou para as Alfan
degas de Santos c do Mauãos, do aperfeiçoamento dos serviços
dos respectivos por-tos :

Em Santos, antes da inauguração dos novos cães, a Alfan
dega arrecadou de direitos de importação:

No anno de 1888......•......•
» » » 1889.......••.....
» » » 1890...•..........
» » » 1891 .......•...-.. o

Somma , 37.171:727$

Arrecadação media ..........•. 9.,202:032$
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Inaugurados os serviços do caes, em 1 de fevereiro de
1892, a Alfandega passou a recolher:

Em 1892 .
Em 1893 .
Em 1894 .
Em 1895 .

Sornrna .

22.079 105$
25.152 582$
24.298 681:';
38.995 299$

110.525:667$

Arreeadação média poranno.. 27.628:917$

Da mesma fórma. em Manáos, antes do serviço do novo
caes, a Alfandega recolhia. :

Em 1900 .
Em 190\. ............•...... :
Em 1902.......•........•....
Em 1903 até 30 de abril , .

Somma 0.0 •••••••

Arrecadação média por anno.

7. 543: 39lit
5.543:710$
6.508: 156$
2.601 :284$

22.196:5468

6.635:559$

6.368:862$
10.422:451$

Depois de ínstallados, em 1 de maio, os serviços dos cáes,
essa arrecadação passou a :

em 1903, de 1 de maio a aI do
dezembro o ••••••••

em i904 .

SomIDO •.••. 16.791:313$

Arrecadação média por anno.. 10.115:.243$

Isto é, depois de inaugurados os serviços das emprezas de
melhoramentos dos respectivos portos, a Alfandega de Santos
'Passoua accecadar quasí o triplo do que anteriormente reco
lhia e a Alfandega de Manáos mais 57 % do que recebia antes
do apparelhamento do porto.

Ora, não tendo havido círcumstaneías especiaes que motí
vassem semelhantes accrescimos, pois que as tonelagens não
manifestaram augmentos correspondentes nos dons períodos, só
se póde explicar o puenomeno pela mais rigorosa applícação
das tarifas aduaneiras que passou a ser fiscalizada também
pelas empresas cujos interesses e rendas estão na dependencia
das mesmas tarifas, para alguma das suas taxas.

Este mesmo facto, portanto, dar-se.ha também para o porto
do Rio Grande, que naturalmente se apparelhará com os aper
feiçoamentos modernos, sendo seus serviços entregues á índus
tria particular, que contribuirá para melhor fiscalização adua
neira.
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A. rendas dos impostos de importação pelas Alfandegas do
Rio Grande e de Porto Alegre. sommadas, teem produzido, De.
ultimo quatriennio apurado, o seguinte

Ouro Papel

Anna de 1901. .. , 2.094:201$ 10.515:555$
» » 1902.... 2.758:058$ 13.145:186$
» » 1903•... 2.842:326$ 14.611:847$
» » 1904 .... 3.139:760$ 16.161:579$

------
Somrna , 10.834:345$ 54.434: 167$

------ ------
Médias .......... 2.708:586$ 13.608:542$

Admiitindo que o accrescímo, devido a melhor applícação
das tarifas, não dá o mesmo resultado obtido em Santos, mas
somente o que se conseguiu em Manãos, teremos, sem augmento
no volume da importação, um augmento annual para as
rendas publicas approxlmadamente de 1.850:000$ ouro, 7.000:000$
papel.

A este importante accrescírco de renda se devo ainda juntar
o augmento, tanto ou mais avnltado, proveniente do natural
desenvolvimento do commeralo, da lavoura e da industria,
que, sem duvida alguma, se verificará com a abertura e
franca navegação daquclla barra, por navios de maior calado.

Rec.ltzando-saas obras por empreitada e estabelecendo-se no
respectivo contracto quo os pagamentos só serão feitos grada
tivamente, á proporçâo que forem sendo verificadas no Canal
Maritlmo profundidades crescentes de águas de seis metros para
cima, O~ encargos para o Gov.erno começarão na mesma occasião
em quo se tornar possível um incremento de rendas pelas faci·
lldadcs crescentes da navegação.

Portanto. mesmo no período da construoção não torá o
'rhesouro de ficar mais sobrecarregado do que o é hoje com
aquella barra, porquanto para os juros das primeiras pre
stações bastará o que o Governo alli emprega annualmente.

Em resumo:
O melhoramento da barra do Rio Grande do Sul não virá

trazer para o Thesouro encargos superiores aos que tom actual
mente; pelo contrario, ao mesmo tempo que promova a pros
peridade e a. riqueza do extremo sul do Brazil, fará entrar
annualmente para os cofres publicas mais alguns milhares de
contos, não só por uma melhor arrecadação do impostos, como,
principalmente, por um grande incremento de importação,
conseqüente do desenvolvlmento das transacções commercíaes
daquelle Estado.

Rio de Janeiro, 18 de auríl de 190ô.- Lawro Seeerícno
.Miilkr.

Executivo - 1905
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DECRETO N. fj.SJ80 - DE 18 DE ABRIL DE 1906

Decl ara sem effeito a concurr-cncín publica para as. obras de melho
ramento do porto do Recife, no Estado de Pernambuco.

o Presldento da. República dos Estados Unidos do Brazil :
Considerando que das duas propostas apresentadas para as

obras do porto do. Recife, no Estado de Pernambuco, em vista
do edital de coucurrencía publica de 22 de abril de 1902, uma
não satisfaz as ooudições allt estipuladas, já deixando de con
templar verbas para diversos-serviços importantes e já omtt
tíndo a tat.elta de preços de unidade de obras, para fazer parte
do coutr'acto, como. exige lI. ultima. clausula do referido edital;

Considerando que, assim, a concurrencta fica adstricta a
urna umea proposta, que teria de ser: accetta sem confronto;

Oon-Irterendu; finalmente, que é de conveníencta publica a
elaboração de 'um novo urojecto que-melhor consulte as neces
stôades aetuaes do porto.eettende quanto possível aos interesses
da União. e do commercio.tadaptando-se as estgencias da nave
gação e seu futuro desenvolvimento. decreta. :

Artigo unlco • Fica declarada sem effeitc a concurrencía
publica aber-ta por. edital. de 22 de abril de 190,':? para a con
strucção de obras dEI m0lho~amento do porta do Recife, no Estado
de. Per'nambuco,

Rio de .Ianeíro, 18 de .:;-.tl'il de lOOG, 180- da Republíca.

FRANcmCü :0E PAULA l\ODRIGUES ALVES.

La'lWO Seceriano ]Jfúllc1·.

DECR.ETO N. 508l - DJ~ 18 DE ABRIL DE 1906

Ii!arca novo praao pura a api-eeentacão de estudos da estrada de ferro
etectrica da Capitaí Fedci-al Ú cidade de Petropolís, c altera as
clausulas I, IV, XJ,:, XL e XLI do respectivo, eontraoto .

O Presidente da, Repuhlica dos Estados Unidos do Braztl ,
atteaoenoo ao que requereu o engenheiro civil Eugenio de An
drade, concessíonarro por decreto D. 5187, de 5 de abril de
1904, da construoção, uso e gosc de uma estrada de ferro ele
ctnca desta cidade- á do Petrópolis, no Estado do Rio de Ja
neiro e de conformidade com o disposto no D. XX do art. J5,
da lei D. 1453, de :::0 de dezembro de 1905, que autorizou a
revisão do respectivo contracro celebrado em 27 de maio de
]904, decreta:

Art. 'I .« O prazo de 18 meses, para apresentação dos es
tudos de que trata a clausula VII do citado decreto n. 5187,
do 5 de-abnt de 1904, será contado, mediante as condições alli
estabelecídas, da data em que for celebrado contracto em vir
tnde do presente decreta.
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Art. 2. 0 As clausulas I, IV, XIX, XL c XLI do referido
decreto n . 5187 ficam substituídas pelas clausulas que, sob
a mesma. numeração, com este baixam assígnadas pelo Minis
tro de Estado dos Negocias da Industria, Viação e Obras Pu
blicas.

Rio de Janeiro, 18 de âbril de 1906, 18' da República.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

La1..~ro Seoeríono Miille1·.

Clausulas aque se refere odecreto n, 5~81, desta data

N<1 conformidade do decreto legislativo n. 1040, de 9 de
setembro de 1903,decreto n. 5063, de 1 de dezembro do mesmo
anno. e lei n . 1453, de 30 de dezembro de 1005. é concedido
(10 engenheiro civil Eugenio de Andrade. ou â emproza que
organizar', privilegio pe ra construcção, uso o gaso de uma es
trada de ferro de tracção electrica que partindo de ponto sí
tuado proximo ao cruzamento da lI,venída central COID a do caos
de atr-acação, actualmente em construcção no littoral, do logar
qU8 for 'fixado nos estudos definitivos, e sem cortar essas ave:"
nidas, passe pelos districtos de Sant'Anna, S. Christovão,
Inhaúma e Irajá. da Capital Federal, e pelos de MeI'ity, Pi
lar e Estrella, do 8stado do Rio de Janeiro, e vá terminar na
cidade de Petropülis, no mesmo Estado, resalvados os direitos
de terceiros.

Pàragrapho unico.8i o Governo conceder o trafego por
linhas ferroas nas avenidasvcomprehendídas no' projecto das
obras do porto do Rio de Janeiro, o concessionario terá também
direito a essa concessão por meio de um ramal que ligue a
estrada do ferro que faz objectc do ,presente coutracto,
âquellas vias e mediante as conüições que o Governo estabe
lecer.

rv
O concessionario gosará da isenção de dir-eitos de importação

sobre tr-ilhos. machinas, carros, instrumentos e mais objectos
destinados a oonstrucçâo da estrada, bem como sobre o carvão
de pedra destmadc a offícínas e tr.:tfego da, mesma estrada, tudo
nos termos das leis em vigor.

Para que se tOI"nA eüeeüva essa isenção será. preciso que
o coucessíonano a solicite ao Mlntsteeío da Fazenda, apresen
tando a relação dos sobreditos objectoe, especificando a respe
ctiva qualídude e quantidade. Cessará esse favor, ficando o COll
cessiouaclo sujeito ao pagamento de direitos e á multa do dobro
dos meSIDJS, si se provar que alienou, P01' qualquer titulo, ob
jectus importados sem que precedesse licença do Mioisterio da
Industría, Viação e Obras Publicas.
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XIX

o conceaaíonarío é obrigado a conservar com cuidado,
durante todo o tempo da concessão, e a manter em estado de
poder preencher o seu destino, tanto a estrada de ferro e suas
dependencías, como o material rodante, sob pena. de multa ou
de ser a conservação feita pelo Governo, à custa do conces
síon arío,

No caso de interrupção do trafego até (90) noventa dias.
consecutivos t. por motivo não justificado. a juizo do Governo,
este terá o direito de Impor uma multa de um conto de réis
(1; 000$) por dia. de interrupção; além desse prazo, será decla
rada caduca a concessão, nos termos da lettra d, da clausula XL
e segundo o disposto Da clausula. XLI..

XL

A rescisão do conn-acto so darti de pL'_no direito em cada
um dos seguintes casos:

c} si deixar de snbmetter ao Governo até 21 mezes, con
tados da data. deste contracto, os estudos de que trata a clau
sula VII ;

b) si até 24 mezes da mesma data não tiver encetado as
obras da estrada de ferro;

c) si até quatro annos contados da data em que tiverem tido
começo as obras, estas não estiverem concluídas e a estrada.
aberta ao trafego;

d) si for interrompido o trafego por mais de 90 dias, con
secutivos, sem motivo justificado, a juizo do Governo, appli
cando-se tambem o disposto na clausula XIX;

e) si não completar dentro do prazo de 30 dias, contados da
notificação pelo üscal, a caução de que trata a clausula XLII,
quando desíalcnda ;

f) si não pagar. dentro dos primeiros trinta dias do trimes
tre ou semestre correspondente, a contribuição para as despezas
de üscalizaeão, de que trata. o § 2° da clausula, XXI, observado
o disposto na clausula :'{)',,:XIX.

XLI

Verificada. a rescisão, nos termos da. clausula XL, lettras
a, 0, c, d, e e f, não será devida ao concessíonarío indemnização
alguma, e perderá em fa.VOI' da União, não só as obras que hou
ver realizado, como a caução de que traia a clausula XLII.
Tampouco lhe será devida qualquer indemnização na hypothese
da lettra d, excepto si o Governo quiser tomar as obras feitas
pnra administrai-as ou concsdel-as a terceiros, sendo nestes
casos a Indemnização feita mediante avaliações por peritos, no
meados na fórma estabelecida na clausula XXXI.
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Pai-agraphu unico. Rescindindo o contracto nos termos da
presente clausula, o Governo poderã coutractar novamente os
serviços com quem mais vantagens otferecer, mediante con
currencia publica.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 1906. - LaU1'O Severíaoio
J.Y1üller,

DECRETO N. 5982- DE 18 DI~ AmUI., DE 1906

Abre ao Míníster!o da Induatrta , Viayão e Obras Publicas o credito
de 800:000.$, para occorrer ás despesas com a conclusão das obres
de elevacâo da linha da Estrada de Pen-o Central do Braaíí enere
S. Diogo e S. Otmetov âo,

O presidente da Ropubliea dO~J E~tados Unidos do Braxil,
usando dn autorização contida no art. 1;), lettra c, da. lei
n. 1453, de 30 de dezembro de 1905, decreta :

Artigo unico. Fic3. aberto ao Ministerio da Industr-íu Yiu.
ção e Obl'as Publicas o credito de 800:000$ para OOCOl'I'eI' as
despczas com [I, conclusão d.is obras de elevação da, Iiuhu da
Estrada de Ferro Central do Brazil entre S. Diogo e S. Caris
tavão.

Rio do Jaaeü'ü, 18 de abril de 190G, 18° da, Republtea,

F:~~\.:'\CISGO ms PAULA ROI.lH,IG-U1~S Ar.VE3.

DECRETp N. 5gS3 - DE 18 DE ABRIL DE 1905

Concede aut.ortaacão i Soeiété Inâuetrieiie et Ag~'icole aai B1'hil
para Fnnocionai- na Repuhl ica.

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos 00 Braall,
atendendo ao que requereu a Socieie Isuiuetríeíie et Agricole OiU

Bresil, devidamente representada, decreta:
Artigo unieo. E' concedída autcrlzaçâo á Socidte Indus

irsene et Aqricole au BrrJsil para funooíonar na Republ íoa, com
os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a este
acompanham, assígnadas pelo Ministro da Indústr-ia, Viação e
Obras Publicas, e ficando a. mesma companhia obrigada ao
cumprimento das formalidades exigidas pela legislação em
vigor.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 11.)06, 18° da Republioa ,

Fa.ANcrsco DE PAULA. RODRIGUES ALVES

Lauro Severiono 11{ü!lcr
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Clausulas que acompanham o decreto n , 5983, desta data

I

A Societe I nduetrietíe et AgrlcoZe au BrêsU é obrigada a ter
um representante no Brazil, com plenos e illimitados poderes
para tratar e definitivamente resolver as questões que se susci
tarem, quer com o Governo, quer com particulares, podendo
ser demandado e receber citação inicial pela companhia,

II

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unica
mente ás respectivas leis e regulamentos e a jurisdleçãc de
seus trtbunaes judiciarios ou administrativos, sem que em
tempo algum possa. a referida companhia reclamar qualquer
exccpção fundada em seus estatutos, cujas disposições não po
derão servlr de base para qualquer reclamaçáo concernente á
execução das obras ou serviços a que eües se reterem.

III

Fica. dependente de eutortzacão do Governo qualquer alte
ração que a companhia.tenha. de fazer nos respectivos estatutos.
ser-the-ha cassada a autorização para íunccíonar na Republica
si infringir esta. clausula.

IV

Fica entendido que a autorização é da.da sem prejuizo do
príceípio de achar-se a companhia sujeita as disposições do di
reito nacional, que regem as sociedades auonymas.

V

A tnfrncçãode qualquer das clausulas, para a qual não esteja
comminada pena especial, será punida com a multa de um conto
de réis (1 :000$000) a cinco contos de réis (5:000$000) e, na
reíncidencía, pela cassação da autorização concedida pelo de
creto, em virtude do qual baixam as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 1986. - Lauro Seoeriano
Müller.

Eu abaixo assiguado, traductor publícoe interprete com
mereíal juramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação
da mertüesímu Junta Oommeecíal da Capital Federal:

Certifico pela presente que me foi apresentado um do
cumento, escripto no idioma francez, afim de traduzir para o
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vomaculo, o que assim oumpri 'em razão do meu offieioe cuja
traducção é a seguinte;

TRADUCÇÃO
No.anno de miluovecentos e cinco, aos -quatorze dodezem

bro, perante nós. Augusta Seheyven, tahellíão, na resideueia
de Bruxellas, compareceram:

1.° La Banque D'Outre..Mer (Companhia Iaternacionalde
Commercio e Indnstría), aocíedade anonyma, 'estabelecida em
Bruxellas, rue de Namur, fi. 48, representadane-steacto pelos
senhores Alexandre ·Delc.ommune, residente em 'Bruxellas, Ave
nue Louse, n, 210, e Emite Fnancqui, 'residente em Ixelles. ruo
de Turin, n. 28, administradores da dita. sociedade anonvma ;

2.° O Sr. Léon Parvesse, proprietario, residente em Bru
xellas, rue de Buísson, n, 6;

3.° OSr. coronel Albel't Thys, admmístrador delegado da.
Banque D'Outre-Mer, .residence em Saint-Giltes-Ies-Bruxelles,
Chaussée de Charleroi, u • 24 ~

4.° O se, Hippolyte Lippens, senador, presidente em 'Gane
Quai-au-Blé n. 13,representado neste acto pelo Sr. Emile
Prancqul, já. nomeado, nos :termos de uma procuração partí
cular em data de 13 de dezembro-do rnez corrente;

5.°. O'Sr. Ferüand Leruitte, capttãocommandante do regi..
menta dos carabineiros, <residente -emSchaerbeek, Cnaussêe de
Haecht, D. 143;

6. 0 O Sr. omor Saey, agente de cambio, residente em Cour
trai, rue Saint Georges, n, -5;

~-7.0 O Sr. Alfred Kregtlnger, propríetarío residente em
Berehem-Iez-Anvers, .Avenue de Merode, 'D. ~2, representado
neste acto pelo Sr. Emile Francqut, prenomeado, nos termos
de uma procuração particular. com a data de 4 de dezembro,
mczcorrente ,

8. o O 81'. Constant Vau Stappen, agente de cambio, resi
dente em Antuér-pia, rue Saiat Paul, n. 23, representado neste
acto pelo Sr. Emile Franequí, prenomeado, nos termos de uma.
procuração particular .com.a.data de5 do corrente mez de de
zembro;

9.° O Sr. Victor Vau Achter,proprietario, residente em
Hennuyéres-gare ;

10. 0 O Sr. Albert Van SChelle, criador, residente em Bru
xellas, Place de Brouckére, n. 40 ;

11.° O Sr. Françoís Van Dionant, capitão de reserva, resi
dente em Etterbeek, Chaussée Saint Píerre, D. 369.

As procurações supra mencionadas ficarão annexas ao pre
sente instrumento, -juntamente -com-o qual serão ellas levadas
as formalidades' de registro.

Os citados comparecentes nos pediram que procedessemos
a lavrar nos seguintes termos os estatutos de uma sociedade
anonyma.
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TITULO I

DENOMINAÇÃO, SÉDE, FINS E DURAÇÃO

Art. 1.0 Fica constituida. uma sociedade anonyma, sob a
denominação de Societê Industrielte et Agricole au Brêsil ,

Art. 2. 0 A séde social da sociedade sará estabelecida em
Bruxellas, comprehendendo este termo todas as communas da
agglomeração bruxelleza,

A sociedade pôde estabelecer, por deliberação do conselho
de adminíse-ação, sedes administl'ativas,, succursaes, agencias
e escriptorios na Belgtca e no estrangeiro.

Art. 3. 0 A sociedade tem por objecto quaesquer operações
agrícolas, industriaes, commercíaes e de mineração no Brazil
ou em outros paízes,

Para os fins acima, ella póde especlnlmente :
In, adquirir, alienar, permutar, tomar e dar de arrenda

mento, emphyteuse ou concessão, ·quaesquer especies de terras
ou de águas, fazendas, estabelecimentos, usinas, afim de valo
rízal-as e dellas tirar proveito, dtrecza ou índírectarnente ;

2°, crear toda sorte de estabelecimentos agrtcolae, índus
triaes, commerciaes ou de mineração;

3°, interessar-se pelos meios convenientes em quaesquer
emprezas ou sociedades que tenham fins similares ou connexos
ao seu. assocíar-se ou fazer fusão com as mesmas;

4°. aoeessoríamente fazer toda e qualquer operação que
possa ser uül ou neeessat-ia para os fins que tem em vísta :

,5°, especialmen te entregar-se á creação, ao fabrico e ao
commercío de conservas alimentares, ao cultivo do algodoeiro
e da borracha, e bem assim á venda doa respectivos pro
duetos; arrenda!' ou adquirir a fazenda de Descalvados e as
demais propriedades e concessões da Compagnie des Prodwiie
au«,

Art. 4.° A sociedade é constituída pelo prazo de 30 annos,
a contar de 14 de dezembro de 1905. Poderá ser esse prazo
prorogado suocessívamense ou a sociedade dtssolvída antecí
padamente,

Poderá assumir compromissos por prazo mais longo que o
da sua duração.

TITULO Il

CAPITAL SOCIAL, «APPORTS~ (BENS TRAZIDOS Â SOCIEDADE),

ACÇÕS:S, OBRIGAÇÕES

Art. 5.° Ocapital social fica estipulado em 3.000.000 de
francos, e representado por 12.000 acções privilegiadas de pri
meira categoria, da 250 francos cada uma.
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Além destas, ficam ereadas, para apresentar 09 apporte
mencionados no artigo setimo, oitocentas e trinta e seta aeções
privilegiadas de segunda categoria, 6.139 acções de prioridade
e 1.151 acções de dividendo.
_ Os titulas destas tres categorias ultimas não teem designa

çao de valor, e teem. direito ás vantagens estipuladas nos
arts. 34,40 e 44 abaixo.

O conselho de admlnlstracão fica desde já. autorizado afim
de remunerar os apports subsequentes, feitos em obrigações,
em aeções de prioridade e em acções de dividendo da. Compa-.
gnie des Produits Cibils, a elevar de uma ou varias vezes, e 7.243
o numero das noções privilegiadas de segunda categoriu, a
19.9610 numero das acçôes de prioridade o a 14.000 o elas ac
ções de dividendo.

Art. 6.° A Banque d'Outre-J.vfer declara. trazer ti sociedade
ora constituída o seu credito hypothecarío representando um
capital de 1.500.000 francos em principal, contra. a Compagnie
des Protlwite Cibils, sociedade anonyma, cuja séde é em Bruxel
las. Este credito é garantido por uma ínsoripcão hypotheca.ria
de primeira hypotheca, lavrada no cartorio tias bypothecas do
Rio de Janeiro, livro 702, fi. 79 v., sobre:

I", a fazenda de Descalvados, situada no Estado de Matto
Grosso, comarca de S. Luiz de Caceres, limitada ao norte pelo
rio Juruá, a Jéste pelo rio Paraguav, ao sul pela Iagôa Oberaba,
a oeste pelo rio Curiche Grande, fronteira da Bolívia, formando
assim uma península, com uma superfície mini ma de 300 léguas
quadradas, de cinco küometros cada uma; todos os rebanhos
de gado ou outros e bem assim todas as tnsta.llações, edtücios,
armazéns, minas, macuímsmos e todas as bemfeitcrtas feitas na
fazenda;

2°, um sobrado, sito á rua do Porto, em Corumbã, Estado
de Matto Grosso, com as respectivas dependenclas e armazene.
Como remuneração de seu appart serão attribuídns ti. Banque
d'Outre·1lie.,. 6.000 acções privilegiadas de primeira. categoríu,
ao portador, integralizadas, de 250.000 francos cada uma as
quaes, a contar desta data, teem direito ao dividendo previsto
no 3° item do art. 40.

As 6.000 acções privilegiadas de. primeira categoria res
tantes são subscríptas pelos comparecentes nas seguintes pro
porções:

Corno fundadores:

A Banque dJOulre-l1ier, por si e por
um grupo pelo qual responde.. . •• 1.555

O Sr. Favresse, por si e por um
grupo pelo qual responde. . • • . •• 4.000
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Como 'subscl'iptores :
O S,. coronel Albert Thys. . • . • .
O Sr. Hip:lOlyte Lippens...•...
O Sr. capitão-commandaute Fernand

Leruitte.. . . .
O Sr. Omet- S:1eY. . • . . . •
O Sr. Alfred Kreglinger. . . •
O Sr. Oonstant Vau stappen.
O Sr. Victor Vau Achtor.•
O Sr. Albert Vau Schelle, .
O Sr. François Vau Dionant.

Total. •.•.••

Aoeõcs

50
50

10
!O
50
15
10
50

200

6.000

E sobre cada uma dessas acçõos foi feita. neste aeto, em
presença do tabelltão e das testemunhas abaixoassignadas por
co.nta e a beneficio da sociedade, urna entrada de 20 %, ou
seja um total de 300,000 francos, que se acham desde já á.
disposição da. sociedade.

Os restantes 80% a pagar serão pagos nas épocas que o
conselho de admtníatracão determinar.

O acciooista que depois de um aviso prévio de 15 dias,
feito em carta registrada, ficar em arrazo na sattsraçâo desta
obrigação, pagará á sociedade juros calculados á razão de 50 %
ao anuo, a contar do dia em que era exigível a entrada.

O conselho de administração poderá, além disso, depois de
ficar sem resposta de um segundo aviso feito, por espaço de,
um mez, declarar prescripto o direito do accionista e mandar
vender os seus titulas em bolsa por íntermedio de um agente
de cambio, sem prejuízo do direito de lhe reclamar o saldo de
vido. assim como es perdas e damnos eventuaes.

Ceda accíontsta poderá. integralizar os seus títulos por ante
cipação e terá direito de receber sobre esta entrada antecipada
o juro de trespor cento, conforme fica estipulado no item
segundo do art. 40.

Art. 7. o A Banque d'Outre-Jlfer declara outrosim, por si e
por um grupo pelo qual responde, trazer à sociedade ora coa
stituida:

1°. 837 obrigações da Compa.qnie ãee Produits Cibils, em
remuneração das quaes lhe são attribuidas 827 noções privile
giadas de segunda categoria, da sociedade ora constituida;

2. 0 6.139acções de propriedade da Compagnie des Produits
Cibile, em remuneração das quaea lhe são attríbuidas 6.139 ac
ções de propriedade da sociedade ora constituida ;

30 , 1,151 aeções de dividendo da Compagnie des P1'odujts
Cibils, em remuneração das quaes lhe são attribuidas 1.151 acçoes
de dividendo da. sociedade ora consrítuída.

Traz ainda á. sociedade, a titulo gracioso e sem remuu:
ração, um projectode convenção com a Coinpagnie des P1'odU2tS
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au«, relativo ao arrendamento das propriedades e concessões
desta ultima e 80 uso de sua marca de fabrica.

O conselho de administração tem autoridade para per
mutar, titulo pai' titulo, as aeções a crear em virtude do ar
tigo cinco, paragrapho quatro, com as obrigações e acções da.
Compagnie dee Prodwue Cibils, a saber:

uma acção pr-ivilegiada de segunda categoria desta So
ciedade, com uma obrígaoão da Compaqwie des ProduUs Cibiís ;

uma acção de prioridade contra uma acção de propriedade
da Gompagnie des Produits Gibils;

uma acção de dividendo contra uma acção de dividendo da.
Gompagnie des Praduiís Uíbite,

A sociedade ora constituída terá a propriedade 'o o goso do
credito e dos valores a elln traaídosc- conforme fica dito no
artigo sexto e no artigo setimo, numeres primeiro, segundo e
terceiro dos estatutos, a contar desta data; fica expressamente
subrogada. em todos os direitos sem resta'ieçâo nem reserva
daquelles que trouxerem os bens (des opportants); ficarão a seu
cargo todos os direitos e despezas de mutação e de transíerencía
correspondentes a esse apport.

O apport é effectuado pelos apportosus sem outra garantia
além da exlstencia do credito e dos valores trazidos.

Art. S.o O capital social poderá ser augmeutedo ou reduzido
de uma ou varías vezes por decisão da assembléa geral.

No acto de ser feito qualquer augmontode capital, a não
ser por meio de fusão. o conselho de administração deter
minará as condições, a taxa de emissão e bem assim os direi
tos de preferencía que julgar oppot-tuno conceder ás acções ou
a uma ou outra categoria de acções.

Independente das disposições do artigo quinto, ultima
alinea, a assembléa geral, deliberando, segundo as prescripções
dos paragrepuoa tres, quatro e cinco do artigo cincoenta e nova
da lei de dezoito de maio de mil oitocentos e setenta e tres,
vinte e dous de maio de mil oitocentos e setenta. e seis, poderá
augmentar o numero das acções de cada uma das quatro
categorias nas seguintes condições:

1°, quanto ás acções privilegiadas de prímau-a categoria, a
aesemblea deverá reunir. ao menos, tres quartas-partee da.
totalidade das acçães privilegiadas de pruneira e segunda
categorias e a metade, ao menos, das acçõea de prioridade ede
dividendo.

Nãu sendo cumprida esta condição, será necessaríu nova
convocação e a segunda assembléa deliberará validamente,
qualquer que seja a ímportancia do capital representado.

Não será validamente tomada decisão alguma sobre este
objecto si não o fOI' por tres quartas partes dos votos da totalí
dadedas acções privlleg'íadas com asquaes se votou, de um lado;
e de outro, por tres quartas partes dos votos da totalidade
das acções de prioridade e de dividendo com as quaes se
votou;
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2°, quanto ás seções privileg-iadas de segunda categoria e ás
acçõosde prioridade, basta a maioria ordínaría ,

:)0, quanto .13 acções de dividendo, a assembléa deverá.
reunir, ao menos, tres quartas partes das acções de dividendo e
a metade. ao menos, da totalidade das acções privilegiadas e
das noções de prioridade;

Não sendo cumprida esta condição. será necessaria nova.
convocação e a segunda assembléa deliberará validamente
qualquer quo seja a importancia do capital representado;

Nã.o será validamente tomada decisão alguma sobre este
objecto si não o for por tros quartas partes dos votos das
acções de dividendo com as quaes se votou, de um lado. e de
outro. por tres quartas partes dos votos da totalidade
das- acções privilegiadas e de prioridade com as quaes se
votou.

Art. n. o As acções privilegiadas de primeira categoria
ficarão ucmtnativas até a sua. completa integralização. Uma
vez tntegralizadas, poderão atlas ~or transformadas em aeções
ao portador.

J ..s demais acções serã o ereadaa ja ao portador.
Art. 10. Qualquer accíoní sta só será passível da. perda da

importaneia de suas acções .
Art. 11. Os herdeiros, representantes de direitos de u rn

accionísta ou credor deste, não podem, sob pretexto algum.
provocar nem opposição e senos sobro os bens o valores da
sociedade, nem a liquidação e partilha dos fundos socíaes,

Para exercer os seus direitos, deverão elles reportar-se
aos inventários e balanços sociaes e ás deliberações da assem
bléa geral,

Art. 12. A sociedade só reconhece, quer para o exercício
dosdíreítos a exercer contra ella, quer para o esercícto do
direito-de voto nas assernbléas geraes e dos direitos concedido
aos accíonístas, um uníco proprfetarlo para cada acção.

Si houver diversos co-proprietarios de uma aeção, a socie
dade tem o direito de suspender o crercícto dos direitos a ella
ínherentes até que seja designada uma. unica pessoa. como
sendo. perante a sociedade, proprietaria da acção

Art. n. A sociedade póde em qualquer tempo erníttí r
obrigações, conforme decísão da assembléa geral. O conselho
de administração determinará o typo , as condições de emissão,
a. taxa. do juro, o modo e a época do reembolso das obr í
gações.

A sociedade não pôde 6zer hypotheca a não ser median te
decisão da assernbléa geral.

As decisões da assembléa geral que deliberar sobre esses
objcctos serão tomadas por maioria ordínaría,
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Art. 14. A socíodade é administrada por um conselho de
cinco administradores, no mínimo, e de nove admínistradores
no maxlrno, associados ou não, nomeados por seis annos, no
máximo, pela assembléa geral dos accíonístas e em qualquer
tempo revogaveis pela mesma.

Serão renováveis por turnos determinados por sorteio. São
reeleaiveis.

0- mandato do primeiro conselho de administração expirará
do dia seguinte á assembléa geral ordinaria de 1(;09.

Nesta data o conselho será renovado por inteiro e a rotação,
prevista na segunda uiinea do presente artigo, será posta: em
vigor.

Si na primeira assem bléa geral e, de futuro, em uma as
sembléa geral annual, a assembléa não conferir todos os man
datos de administrador previstos nos estatutos, elta podera eu
torizar o conselho de administração, de accordo com o conselho
fiscal-College des Commissai1'es-a conferir esses mandatos,
conforruo ndo-se com as presorípções do art. 45 da lei do 18 de
maio de 1873-22 de maio de 1886.

Art. 15. Caso tlque vago um cargo de administrador, em
consequencia de fallecimento, demissão ou outro motivo, os
membros restantes do conselho de administração e o conselho
fiscal reunidos em conselho geral poderão providenciar para a
substituição provísorla, até aproxima assemblea gerai, que
1àrá a. substituição definitiva.

Qualquer administrador designado Das condições supra é
nomeado somente pelo tempo que faltar para completar o man
dato do administrador por elle substituido.

Art. l ü. O conselho de administração elege, dentre os seus
membros, um presidente e um vice-presidente. Determina os
respectivos poderes. Pôde jâ delegar a gestão díaria da so
ciedade em um ou mais administradores delegados encarregados
igualmente de executar as decisões do conselho, já confiar a
direeção do conjunto ou de qualquer parte ou ramo especial
dos negocias sociaes a um ou mais directores escolhidos no seu
seio ou fóra delle, associados ou não, já delegar poderes espe
cíaes determinados a qualquer. mendaiarío.

O conselho fíxara os poderes e a remuneração de uns e de
outros.

Art. 17. A sociedade poderá ser representada em país
estrangeiro quer por um de seus administradores, quer por ura
dírector, quer por outra pessoa especialmente designada
para esse fim pelo conselho de administração.

Este delegado será encarregado, sob a direeçâo e fiscaliza
ç~o do conselho de adrninistrnçâo, de representar os interesses
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da sociedade perante as autoridades do paiz estrangeiro e de
executar todas as decisões do conselho de administração, cujo
cífeito se devi" produzir nesse paiz , O delegado será munido
de urna procuração ou delegação, constando que elle é o
agente responsável da sociedade nesse paiz ,

Art. 18. O conselho de administração se reunirá mediante
convocação e será presldid.o pelo ~~eu presulente ou, no impedi
mento deste, pelo seu vice-presidente ou pelo membro mais

í íoso, todas as vezes que o interesse da sociedade o exigir e
sempre que dons administradores, DO mínimo. o exigirem.

As reuniões terão logar no sitio indicado Das convocações,
Art. 19, O conselho de administração só póde deliberar e

estatuir validamente com a metade de seus membros, no
mínimo, presentes ou representados.

Qualquer administrador impedido ou ausente póde, por
carta ou telcgrarnma, dar :1 um de seus collegaa do conselho
poderes para represcntal-c nas reuniões do conselho e neUas
votar em seu loger e vez.

O mandante setvt, neste caso, reputado presente; todavia,
delegado algum poderá representar por esta fórrna mais de um
administrador.

Qualquer administrador poderá igualmente, IDas Só no caso
em que a metade dos membros do conselho de administração.
no mínimo. esteja presente ou representada. manifestar as suas
opiniões e formular o seu voto por. meio de ccrrespondencia
postal ou tejegr-aphiea ,

As 1'8solllç;ões elo conselho serão tomadas por maioria
absoluta de votos. Em caso de empate o voto da pessoa que
presidir .á reunião preponderá.

Art. 20. As deliberações do conselho de administração
serão constatadas por actas assignadas pelos membros que esti
verem presentes a deliberação e á 'Votação, assignando os dele
gados além ôísso 'Pelos administradores impedidos ou ausentes,
que representarem. Est<:ts actas serão inscrtptcs em um regis
tro especial.

As delegações, bem assim como os avisos e votos dados por
carta e por telegcamma., serão annexados á mesma. As cópias
ou extractos, que deverão ser produzidos em juizo ou. fóra delle,
se1'5.0 assíguados pelo presidente ou por deus membros do con
seíuo.

Art. 21. O conselho de administração fica investido dos po
deres mais amplos para a administração da sociedade. A elle
competem todos os actoe que não forem reservados expressa
mente pela lei ou pelos presentes estatutos á essemutéa geral.

Tem especialmente poderes para decidir', por autoridade
propría, todas as operações comprehendtdas nos termos do
art. 3° anterionnente exarado, nos fins soctaee; assim como
todos os apports, cessões, subsct-lpções, commaudrta', associação.
participação ou Intervençãcflnanceira, relativas ée ditas ope
rações.
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póde,ent1'8 outras attríbuíções, receberquaesquer quantias,
adquirir, aliem.. r e permutar bens moveis e Immoveie, ad
quirir ou ceder concessões de qualquer natureza, dar de arren,
damento ou locação, contrahir empréstimos, fazer ernprestimos
acceltar quaesquer uypotbecas e outras garantias, renunciar a
direitos reaes, privilegias o acções resolutorías, abrir mão,
antes ou depois de pagamento, de quacsquer- ínser-ipcões pri
vilegiadas ou hypothecarias. tranecripções, penhoras, em
bargos e outros impedimentos, dispensar de quaesquar tu
sccipções ex-oflicio, tratar, demandar como autor ou réo,
transigi!' e fazer composição j a enumeração precedente é enun
dativa e não limitativa.

O conselho de administração nomeia e revoga, igualmente,
todos os agentes da sociedade, determina suas att.rínutcões, fixa
os seus ordenados e emolumentos, assim como suas tlenças, si
houver.

Art. 22. As operações da sociedade serão fiscalizadas por
um conselho composto de dons ou tree membros, associados ou
não, nomeados por seis aunos, no máxime, pela assernbléa geral
do acctontstas e revogaveís, a todo tempo, por ella .

Serão renovados em virtude de turno determinado por sor-
teia. Serão reelegiveís. -

Ficr.LID nomeados fiscaes pela primeira vez os 81's. Georges
Ochoenfeld, advogado, na Côrte de Appellaçâo de Bruxellas, re
sidente em Saíut-Gttles, rue de Ia Bouté, D. 7; Ornar
Saey, agonte de cambio, residente em Courtrai, e víccor- Van
Achter, proprietário, residente em Hennuyéras .

Seu mandato expirará no dia seguinte ao da reunião da
assembléa geral ordínaria de 1909.

Art. 23. A missão e os poderes dos físcaes serão os coarerí
dos nos arts. 55 e 36 da lei de 18 de maio de 1873- 22 de maio
de 1886.

Art. 24. Para o devido desempenho de seu mandato, cada
administrador dará em hypotheca privilegiada 50 acções privi
legiadas de primeira ou de segunda categoria, e cada fiscal 10
aeções privilegiadas de primeira ou de segunda categoria.

Logo que a metade das acções pr'ivilegiadas do primeira
categoria for reembolsada, as anpradüas cauções poderão
ser constitutdae ou completadas por um numero duplo de
acções de pr-lor-Idcde. Só poderá ser dada quitação destu caução
aos administradores e aos üscaes mediante decisão tomada
pelo conselho de administração e approvada pelo conselho fis
cal depois de haver sido approvadc regularmente pela as
sembléa geral o balanço do exercicio do período durante o
qual houverem terminado as suas respectivas funcções.

Art. ~5. A assembléa geral poderá, além dos emolumentos
determinados, no artigo quarenta, ultcriormonte exarado no
presente, conceder uma .indemnização fixa aos administradores
e aos :fiscaes, índemuízação que será levada. á conta de despezas
geraes.
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Em caso algum, a remuneração total de um fiscal poderá
ser superior a um terço da de um administrador.

O conselho flca autorizado igualmente a conceder aos admí
nístradorea e fiscaes encarregados de funcções ou de missões
especiaes, Indcmntzaeões que deverão ser retiradas da verba
de despezas geraes.

Art. 26. As.acçõos judiciaes em que a sociedade for autora
ou ré serão seguidas em nome da sociedade pelo conselho de
administração. sendo os procedimentos e as diligencias a cargo
do presidente ou do administrador delegado da mesma. Nas
patzea em que a sociedade tiver um representante offícial os
acções serão seguidas por elle ou contra elle,

Art. 27. ouaesquer aetos obrigando a sociedade, os pode..
res e procurações, na falta de uma delegação conferida por
deliberação especial do conselho de administração, serão vali
damente assignados por dous administradores.

Os actos relativos aexecução das resoluções do conselho de
administração aos quaes prestar o seu concurso um funcclona
rio publico ou um offlcial de ministério, especialmente escrí
pturas de venda, de compra ou de permuta de immoveis, as
escripturas de constituição ou de acceitação de hypothecas ou
de baixa das mesmas. com ou sem pagamento, sob renuncia de
quaesquer- direitos reaes, privilegias e acçõee resolutortas,
serão validamente assíguados por dous adnriuístt-adores, que
não terão de justificar perante terceiros decisão prévia do
conselho.

O administrador ou o dh-eetor encarregado da gestão díarla
dos negocias sociaes asstgnaeã todas as contas (3 actas e escrí
pturas de compra, venda. ou permuta de bens moveis, recibos
de deposito, wm'rants, effeitos de eommercio, cheques e ordens
creadas pela. sociedade, endossos e recibos de titulas, corres
pondencia corrente, recibos e em gera.l todas as peças e netos
relativos a gestão díari«..

TITULO IV

ASSEMBLlb.s GERA,.ES

AI'~. 28. A assembléa geral compor-se-ha de todos os pro
prletarlos de acções.

Art. 29. A assembléa geral ordínaría reunir-se-na de
pleno direito na, quarta terça-feira de outubro, 8, pela. pri
meira. vez, em 1907, ás 11 horas da manhã, em Bruxnllas ou
nos seus arraba-ldes, ou no logar indicado nos avisos de con
vocação. Si este dia for feriado, a asaemblea realizar-se-ha no
dia seguinte. A assem bléa geral póde ser convocada extraor
dinariamente tantas vezes quantas o interesse social o exigir-

As assembléas geraes extraordinarias realizar-se-hão igual.
mente em. Bruxellas ou nos seus arrabaldes, no Jogar indicado
nos avisos de convocação.
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ArL 30. A assembléa geral, quer ordlnaria, quer extraor
dinar'ia, reuntr-se-ha sob ,a convocação do conselho de admtnís
tração ou do conselho fiscal; devera ser convocada mediante
pedido escripto de aecíonistas, representando um quinto do ca
pital social. As convocações devem ser feitas na Belgica se
gundo as fÓI'm(},S e' nos prazos exigidos pelo art. 60 da' lei' rela...,
tíva ás sociedades. EUas deverão além disso ser feitas nos
paizes estrangeiros dentro dos prazos c na fórma. que forem
estabelecidos peio decreto de reconhecimento na socledada
nesses paízes, si for necessarío. As convocações' de assembléa
geral ordínaría devem mencionar obrigatoriamente, dentre os
objectos em ordem do dia, a discussão dos relatarias do COD'"
selho de administração e do conselho fiscal. a discussão 8
adopção do balanço e da conta de lucros e perdas, reeleição ou
substituição dos administradores e dos âscaes retirantes.

Qualquer assembléa geral só poderá deliberar sobre os
objectos que constituírem a ordem do dia. Esta deverá conter
qualquer proposta que possa haver sido feita pelos accíonístas,
representando collectivamente a decima parte, no mínimo,
do capital social. comvmto que tenha sido communíceda ac
conselho de admmtstração 30 dias, pelo menos, antes da as
sernbléa.

Art, 31. Para assistir â assernbléa geral é neceasarto que
os proprtetartos de titulas ao portador tenham depositado os
seus titulas cinco dias no mínimo, antes da data âxada para
a assernbléa, na sédesocial, ou nos Iogares designados nos
evísoe de convocação, Serão admittidos nas cssembléas ge
raes, sem outra ·rormalidade, os accíonístas macnptoa nos
registros dos titulas nominativos cinco dias antes da data da
assembléa.

Os cortlüeados de deposito dos titulas ao portador deverão
ser produzidos antes de se abrir a sessão.

Art. 32. Qualquer proprietarío de acções pôde fazer-se
representar na assemblea geral por mendatano especial ,

O conselho de administração poderá estabaiscer a. íórrna
das procurações e Bxigh' que estas sejam depositadas na séde
social tres dias, no mínimo, antes da assembléa.

Os menores, as senhoras casadas, os Interdietos, as corpo
rações o estabelecimentos puhlicos serão representados por
seus mandatartos ou por seus orgãos Iegaes.

Osco-propríetaríos. os usofructuaríoa e nús-proprietarios,
os credores e devedores por caução deverão respectivamente
se fazer representar por uma só e mesma pessoa.

Art. 33. Qualquer assembléa geral será presidida pelo
presidente do conselho de administração, ou, na falta deste,
pelo vice-presidente; em fa.lta de ambos, PQl' um adminls
tr-ador ,

Os outros membros presentes do conselho de administração
completarão a. mesa. O presideute designará o secretario e dous
escrutadores, escolhidos dentre os maiores accíonístas 'presentes
que acceítarem,

Execv,ti't'Q _ ~lni 8:1
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Art. 34. Qu.lquer propríetarío de acção tem o direito de
votar nas assembléas geraes. Cada accão privilegiada de pri
meíra ou de segunda categoria dá direito a quatro votos' cada.
acção de príorídade ou de dividendo, a um voto. '

Art. 35. Salvo os casos previstos no art. 8(1 e no art. 36
as decisões serão tomadas qualquer que seja. o numero d~
acções reunidas na assernbléa, pela maioria absoluta dos votos
presentes ou representados. As votações para nomeações e
revogações serão feitas por meio de escrutínio secreto. No CRSO
de nomeação. si. 'nenhum candídato reunir a maioria absoluta
proceder-se-ha a escrutínio entre os candidatos mais votados.'
Em caso de empate na votação deste escrutínío, será eleito o
mais velho dos candidatos.

Art. 36. Por derogação do artigo precedente e salvo as dis
posições cspeciaes do art. 72 da lei de 18 de maio de 1873, 
22 de maio de 1886, e do art. 811 dos presentes estatutos, logo
que a. assembléa geral tiver de decidir:

i-, sobre uma modificação nos estatutos;
20 , sobre augmeato do capital ou fusão da sociedade com

outra soctodadc. só poderá deliberar e estatuir validamente nas
seguintes condições:

a) as convocações deverão inserir este objecto om ordem
do dia;

b) a assembléa deverá. reunir ao menos a metade da tota
lidade das acções privilegiadas, de um lado, e a metade da tota
lidade das acções de prioridade e de dividendo, de outro lado.

Si esta ultima condição não for preenchida, tornar-se-ha
uecessaría uma nova convocação e a nova assembléa deliberará
validamente, seja qual for a proporção dos titulas reunidos.

A decisão em um ou outro dos casos previstos acima só
será validamente tomada si obtiver a adhesão do tres quartas
partes das acções privilegiadas em sua totalidade, de um lado,
e tres quartas partes da totalidade das acções de prioridade e
de dividendo, do outro lado.

Art. 37. As·actas das assembléas geraes serão assignadas
pelo presidente, pelos outros membros da mesa, pelo secretario
e pelos dous escrutadores.

As cópias ou extraotos-que deverão ser produzidos em juizo
ou fera delle, serão assiguados pelo presidente do conselho do
administração ou por dous administradores.

TITULO V

BAL,ANÇO - PARTILHA. - RESERVA

Al't. 38. No dia 1 de março de cada anno, c pela primeira
vez, no dia 1 de março de 1907" fechar-se-na a escrtpte da
sociedade, o conselho de administração procederá a ínventarío,
a balanço e á conta dos lucros e perdas na conformidade da lei.
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o mesmo far-sc-ha relativamente a estes documentos nos
prazos legaes, quanto ás medidas de ínspecção .e de commu
meação quo prescrevem os arts. 6.2, § 4°, e 63 da 101 de 18 de
maio de 1873-22 de maio de 1886.

O conselho de administração tem a mais absoluta liberdade
para avaliar os creditas e outros valores que constituem o
activo social.

Estabelecerá estas avaliações do aotivo do modo que julgar
mais util para garantlr a boa gestão dos negocias, a estabili
dade e o futuro das sociedades; especialmente não será obrí
gado a reportar-se ás cotações de bolsa para a estimativa dos
valores em carteira, valores que avaliará livremente. '

Art. 39. A assembléa geral ordinaria estatue no tocante á
adopção do balanço e da conta de lucros e perdas, na conter
midade do art. 64 da lei e das disposições do titulo IV dos
presentes estatutos.

Ario 40. O excedente favoravel do balanço, feita. a dedu
cção das despesas geraes, gastos socíaes e amortizações neces
sanas, constitutrê o lucro liquido.

Deste lucro reservar-se-ha em primeiro lagar:
i-, cinco por cento para a reserva legal. Esta retirada deixa

rá de ser obrigatoria. logo que a reserva tiver attingido a um
decimo do capital social:

2°, a quantia necessar-ía pa,ra pagar' um juro de tres por
cento ao anuo, pro rata temporis, sobre os pagamentos anteci
pados (art. 6') ;

3°, a quantia neceasaria para pagar um dividendo de cinco
por cento annual, pro rata temporis, 'sobre a quantia chamada e
paga sobre as aoçõea privilegiadas de primeira categoria e para
garantir o reembolso de cada um destes titulas a 325 francos
por sorteio em 50 annca e segundo o quadro de amortização
feito para esse fim e annexo ao presente.

No caso de insuffíciencia durante um ou mais exoreicios, a
quantia que faltai' será retirada dos lucros dos exercícios
seguintes e applícada em primeiro lagar ao pagamento dos
dividendos atrazados e em seguida para pôr em dia a amorti
zação.

Nenhuma das retiradas abaixo mencionadas poderá ter
lagar antes que o serviço do juros e de amortização das acções
privilegiadas de primeira categoria tenha ficado em dia;

4°, do restante destína-se.
a) um dividendo de 25 francos <:L cada uma das acções

privilegiadas de segunda categoria em circulação.
No caso de Insuülciencla, os dividendos atrazados deverão

ser recuperados dos lucros dos exercícios seguintes; nenhuma
das retiradas abaixo poderá ser eifectuada por antecipação;

b) um dividendo de 15 francos a cada uma das acções de
prioridade ;
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5°, do excedeute destina-se:
Cinco por cento para o conselho de administração e para o

conselho fiscal, que repartirão entre ellea conforme convencio
narem par-ticularmente ;

Dez por cento appltcaveis á amortização das acções privi
legiadas de segunda categoria, quer por meio do compra em
bolsa. abaixo de 513 francos. quer a 515 francos por sorteio;

Vinte por cento a repartir a titulo de 2() dividendo entre as
aeções de prioridade;

Sessenta e cinto por cento a distribuir a titulo de divi
dendo entre as acções de dividendo.

Em qualquer tempo a assembléa geral terá. o direito de
decidir o reembolso antecipado das acções privilegiadas de
primeira categoria, e depois das acções privilegiadas de segunda
categoria, mediante nova compra em bolsa ou por meio de
sorteio. Em qualquer caso as quantias provenientes da reali
zação de uma parte das fazendas e .não reernpregadas nos ne
gocias deverão ser affectadas a essa umortízaçâo.

Art. 41. O pagamento dos dividendos e o reembolso de
acções serão feitos annualmente nas épocas e nos Jogares
designados pelo conselho de administração.

Art. 42. O conselho de administração regula, na fôrma
mais conveniente aos interesses da sociedade. o emprego do
fundo de reserva e dos fundes de previsão.

TITULO VI

DISSOL'CÇÃO - LIQUIDAÇÃ.O

Art. 43. Em caso de dissolução, seja qual for a causa e a
época, a assembléa geral dos acclomstaa designará oliquidante
ou os liquidantes, determinara os seus poderes e üxar{~ o modo
de liquidação, na conformidade dos arts. 112 e seguintes da lei
de 18 de maio de 1873 - 22 de maio de i886.

Art. 44. Em todos os casos de dissolução, si as acções não
se acharem todas com as entradas feitas em igual proporção,
os liquidantes, antes de procederem a qualquer partilha, de
verão levar em conta essa diversidade de situação e restabelecer
o equilibrto. collocando todas as acções em um pé de igual
dade absoluta, já fazendo chamada de fundos complementares
sobre os titulos i nsutficiontemente liberados, já. por meio de
reembolsos antecipados. em beneficio dos titulas liberados em
uma proporção superior.

Depois de apuradas todas as dividas e encargos para com
terceiros, despezas de liquidação e dividendos devidos ou ven
cidos sobre as acções privilegiadas de primeira categoria, o
aca.vo será empregado na ordem seguinte:

a) para reembolsar 325 francos cada uma, as ucções privi
legiadas de primeira categoria. ;
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b) para pagar os dividendos devidos ou vencidos sobre
as acções privilegiadas de segunda categoria; _

c) para reembolsar com 515 francos cada uma, as acçoes
privilegiadas de segunda categoria;

d) para reembolsar- com 500 francos cada uma, as acções de
prioridade.

O saldo será repartido em proporções íguaes entre todas as
acções de dividendo.

TITULO VIl

ELEIÇÃO DE DOMICILIO

Art. 45. Para o cumprimento dos presentes estatutos, cada
associado, administrador e fiscal elege, pelo presente, seu do
mieilio no Hotel de Ville de Bruxellas, onde lhe poderão ser
validamente feitas quaesquer communtcações; intimações, assí
gnações e citações.

TITULO Vl!I

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 46. Qualquer assembléa geral que terá logar indepen
dente de convocação ou de ordem do dia prévias, immedtata
mente depois da constituição da sociedade, designará o numero
primitivo de administradores, nomeal-os-ha pela primeira
vea-.e deliberará sobre o projecto do arrendamento que deve
ser contractado entre a sociedade ora coustttutda e a Com
pagnie des Produits Gibils, e bem assim sobre a autorização
a conferir ao conselho de adminístração para assignar o
contracto de arrendamento, segundo essa minuta. Poderá esta
tuü- dentro dos limites dos estatutos, sobre qualquer outr-o
assumpto ,

Do que foi lavrado um instrumento feito e passado em
Bruxellas, em presença de Edouard Eerevisse, residente em
Uccle, e Renier Franssen, residente em Shaerbeek, testemunhas
da lei.

Feita a leitura. os comparecentes assígnararu com as teste
munhas e, comnosco, o tabellião.

(Seguem-se as asslgnaturas.}
Registrado em Bruxellas, aos 21 de dezembro de 1905~

vol , 1.031, fi. 49, registro 3. Onze folhas, nove chamadas.
Recebido sete francos.-O recebedor, Iicetene,

ANNEXOS

1) O abaixo assignado, Hippolyte Lippens, senador, resi
dente em Gand, Quai au Bté, n. 13, dá. poderes ao SI' Emllie
Fraocqui, administrador da Banque d'Outre Mer, residente em
Ixelles, rue de Turin 28, afim de represental-o na constuição
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da sociedade anonyme Soe iild Industrielle et Açrícolc au Bree
a estabelecer-se em Bruxellas; combinar os estatutos e o
capital social da referida socierlade ; subscrever 50 aecõaa pri
vilegiadas de primeira categoria. de 250 francos cada uma;
offectuar' entradas, c.mtrahlr- quaesquer compromissos, tomar
parte na assembtéa geral extraordinaria dos accionistas que se
realizará immediamente depois da constituição da sociedade,
dar o seu voto com respeito a quaesquer aasumptos em ordem
do dia, nomear flscaes e administradores.

Para os fins acima. passar e assígnar quaesquer instru
mentos e escripturas, eleger domicilio, substabelecer e em geral
fazer o que necessarto for, promettendo ratificar,

Dada em Gand, aos 13 de dezembro de 1905.
Vale por procuração, II. Lippens.
Registrada uma folha. sem chamada, em Bruxel las (Est),

aos 21 de dezembro de 1905, volume 204, folhas 19, registro 2.
Recebidos 2 trs. e 40 C.- O recebedor, Icostenne,

2. O abaixo assignado, A. Kreglinger, particular, Avenue
lia Mérod, u. 2, Bercnem-Ies-Anvers, dá. poderes ao Sr. Emile
Francquí, administrador da Banque d'Outre-Mer, residente em
Ixelles, rue de Turin n , 28, para. o fim de representaI-o na
constituição da SociJtJ .!lnonyme Iruiwztrielie et Agricole dH
Bi'csil, a estabelecer-se em Bruxellas ; combinar os estatutos e
o capital social da referida sociedade. subscrever 50 acções
de 250 francos cada urna, e1fectuar qucesquer entradas, con
tràhlr compromissos, tomar parte na assemblra geral extraor
dinar-ia dos accíonlstas. que deverá realizar-se immediata
mente depois da constituição da sociedade•. dar o seu voto
sobre qualquer assumpto em ordem do dia nomear físcaes e
administradores.

. Para os fins acima, passar e essígnar quaesquor ínstru
mentes e esocipturas , eleger domicilio, substabelecer e, em
geral, fazer °que necessário for, promettendo ratificar.

Dada em Antuerpia, aos 4 de dezembro de }905,
Vale por procuração , A. ]íregtinge;·.

jtegtstrado uma folha sem chamada em Bruxellas (Est) , aos
21 de dezembro de 190.3, volume 204. folhas 19, registro 3.

Recebi 2 frs. e 40 c.- O recebedor, Roetenne,

3. O abaixo assígnado, Constant Van Stappen, agente de
cambio, 23, rue satnt Paul, Antuérpia, dá poderes ao Sr. Emile
Francqui, administrador da Banque d'Outre-Mer, em Ixelles,
para o fim .e represental-o na constituição da SociJtc Anonyme
Indt~striellc et Agricote a"/'~ BrJs'.l, a estabelecer-se em Bru
xellas ; combinar os estatutos e o capital social da mesma socte
dade ; subscrever 15 acções de 250 fraucos privilegiadas, de
primeira categoria; effectuar quaesquer entradas, coutrahír
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quaesquer compromissos; tomar parte na assembléa geral
extraordinária dos accíonístas que terá lagar immedíatamente
depois da constituição da sociedade; dar o seu voto sobre
quaesquer assumptos em ordem do dia; nomear quaesquer
fiscaes e administradores.

Para, os fins acima, passar e assígnar quaesquer instru
mentos e escripturas, eleger domicilio, aubstabelecer-, e, em
geral, fazer o que necessario for, promettendo ratificar.

Dada em Antuerpia, aos 5 de dezembro de 1905.
Vale por proeuração, C . Van Stappen.

Registrada uma folha sem chamada, em Bruxellae (Est),
aos 21 de dezembro de 1905, volume 204, folhas 19, registro 4.

Recebi 2 írs. e 40 c.-O recebedor, Rostenne.

Tabella de amortização em 50 annos, de 3.000.000 (tres mÜi;1.ões)
de francos divididos em 12.000 (doze mil) acçôes privi
legiadas de primeira categoria, de 250 (duzentos e cín
coenta) francos, rendendo 5 % (cinco por cento) ao anno,
e r-eembolsaveís a 325 francos

Titulas I Ouantiae Numero Quantias

,\NNOS em destinadas para do destinadas
circulação juros titulas a para

amortizar amortização

1907............ ii2.000 1'0.000.- 82 26.650,-
1908............ 11.\)18 148.915,- SG 27.950,-
1909............ 11.832 147.9lJ0,- 88 28.600,-
tolO ............ 11.744 146.800,- 93 30.225,-
1911. ........... 11.G;'i1 145.637,50 96 31.200,-
1912............ 11.57>5 144.437,:":0 99 32.175,-
19i3 ............ 11-.456 H3.200,- 103 38.475,-
1914............ 11.353 141.912,;")0 108 35.100,-
1915............ 11 .245 HO.fI32,50 '111 36.075,-
1916............ H.13' 139.175,- lW 37.700,-
1917............ 11.018 137.725,- 120 3D.000,-
1918............ 10.898 136.225,- 12::; 40.G25,-
·UH9 .••••••.•••. 10.773 13-i.662,50 1:10 42.250,-
1920............ 10.643 133.037,50 13. 43.550.-
1921.. .......... 10.509 131.362,50 140 -45.500,-
1922••.••.••••.. 10.369 129.612,50 "145 47.125,-
1923............. 10.224 127.800,- 1.51 49.075,-
1\124............ 10.073 125.912,50 157 51.025,-
1925........'.... 9.916 123.950,- 162 52.650,-
1926............ 9.754 121.925,- 169 54.9'2;',_
1927............ 9.585 ii9_812,50 175 56.875,-
1928............ 9.410 117.625,- 182 59.150,-
1H29............ 9.2'28 115.350,~ 189 61.425,--:
-j930••••..•••••. 9.039 H2.987,50 197 64.025,-
1931.. .......... 8.852 110.525,- 204 65.300,-
1932............ 8.638 107.975,- 211 68.575,-
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Titulas Quantias Numer-o Quantias
om destinadas para de destinadasA;:';NOS

circulação juros titulas a para
amortizar amortização

1933............ 8.427 105.337,50 220 71.500,-1934...•...•.... 8.207 102.587 ,50 229 74.425,-1935 ............ 7.978 99.725,- 237 77.025,_1936............ 7.741 96.762,50 246 79.950,-1937............ 7 .4~)5 93.687 ,50 2';)6 83.200,-1938............ 7 230 90.487,50 265 Sd.i25,-1930.. ........... 6.974 87.175,- 276 89.700,-1940............ 6.698 83.725,- 285 92.950,-1941.. .......... 6.412 80.150,- 298 96.850,-1942............ 6.114 76.125,_ 308 100.100,-1943............ 5.805 72.575,- 321 104.325.-1944.. .......... 5.485 68.562,50 333 108.225,-1945............ 5.152 64.400,-- 346 112.450,-1946............ 4.805 60.075 1 - 350 116.675,-1947.. .......... 4.447 55.581,50 373 121.225,-1948............ 4.074 50.925,- 387 1':::'5.175,-1949............ 3.687 46.087.50 403 130.975,-1950............ 3.284 41.0:)0,- 417 135.525,-1951.. .......... 2.867 35.837,50 43ft 141.050,-:1952. 0'0 •••••••• 2.433 30.412,50 450 146.250,-1953............ 1.983 24.787 ,50 468 152.100,-1954 •.•••.•..••• 1.515 18.937,50 486 157.950,-1955•.........• , 1.029 12.862,50 504 1113.800,-f956 .•.•..... '" 525 6.562,50 525 170.625,-

4.939.812,50 12.000 3.900.000,-

Rubricado para ficar na- acta da 'constituição 'da Socidte
lndustrielle et Agricola au Bresil, sociedade anonyma em Bru
xellas, lavrado por maitre Scheyven, tahelllão em Bruxellas,
aos 14 de dezembro de 1905. (Seguem-se as rubricas.]

Registr-ador uma folha, Sem chamada, em Bruxellas{Est).
aos 21 de dezembro de 1905, volume 204~ fi. 19. registro õ,

Recebi dous francos e 40 centimos.-ü recebedor, Rostenne.
Por cópia conforme. -- August Scheyr;en. Estava o carimbo

do mesmo tabeltíão August Sehcyven - BI'uxellq,'$~.
Visto por nós, presidente do Tribunal de Pr-ímelza Instancia,

com sede em Br-uxellas,para legalização da assignatura do
Sr. Scheyven, 'tabetlião em Bruxellas, - Brnxellas, aos 16 de
janeiro de }906.-T. Desçuesne, Estava a chancella do Tribunal
de Primeira. ínstancía,

Visto no Ministerio da Justiça, para legalização da assi
gnatura do Sr. Desquesne, qualificado acima.Bruxellas, aos 17 de
janeiro de 1906o'-Dela Montagne,chefe de repartição, delegado.
Estava. Do chancella do Míniateeíc da Justiça, de BruxeIlas.
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Visto para legaliaaçâo da assignatura do Sr. De la Mon
tagne, apposta â presente, Bruxellas, aos 17 de janeiro de 1906.
- Por delegação do Ministro dos Negocias Estrangeiros, o
chefe de repartição, Coxo Estava a chancella do Ministerio dos
Negócios Estrangeiros da Bélgica, em Bruxellas.

Reconheço verdadeira a assignatura infra do Sr. Alphonse
Cox, chefe de Secretaria, delegado, do Ministerio dos Negocias
Estrangeiros. e para constar onde convier, ape::lido do notaria
Scheyvcn, desta cidade. passei a presente, que asslgnei e fiz
sellar com o sello das armas deste Vice-Consulado da República
dos Estados Unidos do Brazil em Bruxellas, aos 18 de janeiro de
1906.- O vice-cousul, R. da Trindade. Chaucella do referido
'Vice-consulado inutilizando uma estampilha do sello consular do
valor de 5$000.

Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. R. da Trindade,
vice-oonsul em Bruxellas. 80b1'e duas estampilhas federaes
valendo ccljecttvemente 550 réis. Rio de Janeiro, 23 de fevereiro
de }906.- Pelo director geral. Alexandrino de (Itioeira, Estava
ao chancella da Secretaria das Relações Exteriores. Achavam-se
colladas e devidamente inutilizadas na Iteeebedorla da Capital
Federal, tres estampilhas federaes valendo collectivamente
6$3uO.

Nada mais continha o referido documento, que .bem e fiel
mente verti do proprto original, ao qual me reporto.

Em fé do que passei a presente, que sellei com o sello do
meu orflcío, e assígno nesta. cidade do Rio de Janeiro, aos 23 de
fevoroíro de 1906,

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1906.-Manoel de ]flatto$
Fonseca,

DECRETO N. 5984 - DE 23 DE ABRIL DE 1906

Supprtme o Consulado em La Pl ata ,

O Presidente da Republica dos Estarlos Unidos do Brazll,
attendendo a que o Consulado em La Plasa, presentemente
vago. não faz parte dJS Consulados remunerados por lei. !e~
solve supprimir o dito Consulado e restabelecer all.i o antigo
Vice-Consulado, sujeito á jurísdicção do Consulado Geral em
Buenos Aires.

Rio de Janeiro, 23 de abril de 1906, 18°da Republica..

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Rio-Branco.
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DECRETO N. 5985 - DE 23 DE ABRIL DE 1906

Crca mais uma brigada de cavallari a de Guardas Nacionacs na CO~

marca de Jlhéos , no Estado da Bahia.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo único. Fica ereada na Guarda Nacional da comarca
de llhéos, no Estado da Bahia, mais uma brigada de cavallarta,
com a designação de 71'\ a qual se constituirá. de dous regl
mentos, ns, 141 e 142, que se organizarão com os guardas qua
lificados nos districtos da referida comarca; revogadas as dispo
sições em contrario,

Rio de Janeiro, 23 de abril de 1906, 18° da Ropubllca,

FRANCISCO DE PAULA. RODRIGUES ALVES.

J. J. Seobra,

DECRETO N. 5086 - DE 23 DE ABRIL DE 1906

Abre ao Mínister!o da Jusüca c Negocies Inter-iores o credito de
50:000$, supplcmcutar o. vcebu e goccorros Publ icos », do cxer
cicio de 1900:

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido previamente o Tribunal de Contas. nos termos do
art. 70, § 5°, do regulamento approvado pelo decreto n. 2409,
de 23 de dezembro de 1896:

Resolve, de accordo com o disposto no art. 26, n. 1, da
lei D. 453, de 30 de dezembro de 1905, abrir ao Miniater-io da
Justiça e Negocias Interiores o credito de 50:000$, supplementar
á verba-c-Soccorros Publicas, do exercício de 1906, para paga
mento de despezas dessa natureza.

Rio de Janeiro, 23 de abril de 1906, 18°da República.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seab't'a.

DECRETO N. 5987 - DE 23 DE ABRIL DE 1906

Abre DO Mi nister io d a Fazenda o credito de~l):693~02i pata paga
menta ao 10 tenente da Armada Horac io Nelson de Paula Barres,
em virtude de sentença judiciaria .

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 20, n. 18, da lei
n , 1316, de 31 de dezembro de 1904, mantida pelo decreto
n. 5875, de 27 de janeiro próximo findo, e tendo ouvido o
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Tribunal de Contas, na conformidade do art. 20, § 2°, n. 2,
Iettra c, do decreto legislativo D. 392, de 8 de outubro de 1896:

Resolve abril> ao Miuisterio da. Fazenda o credito de
59:693$021 destinado ao pagamento de igual quantia a que foi
condemnada a União por sentença do juiz federal da lU' vara do
Districto Federal, confirmada por accordão do Supremo Tribunal
Federal, de 13 de setembro de 1905, na acçâo movida pelo
1° tenente da Armada Horacio Nelson de Paula Barros, para
?nDullação do decreto de 25 de maio de 1894, que o reformou
no mesmo posto.

Rio de Janeiro, 23 de abril de 1906, ISO do. Republica ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 5988 - DE 24 DE ABRIL DE 19QG

Approva a planta c o orçamento relativos i cons tr-ucção de
um desvio e estabelecimento de um gi rador na estação
de 'I'upacera tam, da linha, Jer i-ea de Santa Mar-ia a
Passo Fundo.

o Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Braz.il,
á vista, do que requereu a Compcrgnie Aiuciliaire des Chemins
de Fer M~ B~'dsil e do que informou o cnecnhctro-encre da C0111-
missão fiscal, decreta: o

Artigo unlco . Ficam approvados a planta, e o orçamento
apresentados pela Compagnie ~-iux~·tiaire dcs Chemins de For at~

Brisil e que com este baixam rubricados pelo dírector geral
de obras e viação da respectiva Secretaria de Estado, para a
construcção, na fórma do aviso n. 74, de 23 de março de
1905, de um desvio destinado a carga e descarga de merca
dorias e c stabclecímcnto de um girador na estação de 'I'upace
ratam, da linha de Santa Maria a Passo Fundo, da rede de via
ção íerrea do Rio Grande do Sul, reduzida, porém, a 16:5888960
a importancia máxima do referido orçamento, que poderá.
ser' levada {~ conta do capital, nos termos do contracto vi
gente.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 1906, 18° da Ropubllca..

FRA7\CISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Sevcríamo Nimel".
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DECRETO N. 5989 - DE 24 DE ABRIL DE 1906

Concede autorizacão a « Brasílianischc Deutscho Handelsgescl
lsohan, Actícngcscrlscharc » para funccionar na Hcpublica .

O Presidente da República dos Estados Unido.') do Brazfl,
attendendo ao que requereu a Bmsiliomiedie Deuiecne Handels
gesellscltatt, Actíengesellschaft, devidamente representada, de
ereta:

Artigo unico. E' concedida autorização á Brasílíanische
Deutsche Hosuieisçesellschaft, Actiewqesellschatt, para funccionar
na República com os estatutos que apresentou. mediante as
clausulas que a este acompanham, assígnadas pelo Ministro da
Industrta, Viação e Obras Publicas e freando a mesma com
panhia obrigada ao cumprimento das formalidades exigidas
peta legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 1906, 18° da Republica,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Sooeriano Jl1ü!ler.

Clausulas que acompanham o decreto n, 5989, desta data

I

A Brcsíiionisctie Dcuteche PHandelsgesellschaft, Actíengesells
chaft é obrigada a ter um representante no Brazil, com plenos
c illimitados poderes para tratar e definitivamente resolver as
questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com
pai'ticulares, podendo ser demandado e receber citação inicial
pela companhía,

II

Todosos actos que praticar no Brazll ficarão sujeitos unica
mente as respectivas leis e regulamentos e a jurisdicção de
seus tribunaes judieiaes ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer
excepeão fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base para qualquer reclamação concernente
á execução das obras ou serviços a que elles se referem.

!lI

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alte
ração que a companhia tenha de fazer nos respectivos esta
tutos. Ser-lhe-ha. cassada a autorização para Tunccíonar na
Republicu., si infringir esta clausula.

IV
Fica entendido .qne a autorização é dada sem prejuizo do

principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições do
direito nacional que regem as sociedades anonymas.
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A infracçâo de qualquer das clausulas, para a qual não
esteja comminada pena especial, será punida com a multa de
1 :000$ a 5:000$ e, no caso de reinchlencla, pela cassação da
autorlzação concedida pelo decreto em virtude do qual baixam
as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 1906.- Lauro Seoerícno
Mii,ller.

Eu abaixo assignado, traductor publico e interprete commor
cial juramentado da praça do Rio de Janeiro por nomeação da
.xteríttesíma Junta Commercial da Capital Federal:

Certifico pela presente que me foi apresentado um do
cumento eact-ipto em idioma ajlemào, atim de o traduzir para o
vernaculo, o que assim cumpri em razão do meu offícío e cuja
traducção é a seguinte:

TRADUCÇÃO

Imposto de setlo.ottamburgo n.l3.445-Dolls marcos e cín
coenta pís. em 20 de setembro de 1905.-(Assignado) Voth. Rep,
1905-N. ll.934.

Aos viu te dias do mez de setembro do anno de 1905 (mil
novecentos c cinco) nesta livre e henseauca cidade de Hamburgo
no osenptono commercíul dos srs, A. C. de Freitas & oomp.,
sito no Alsterdam ns. l@ e 17, compareceram perante mim,
tabeluão publico juramentado de Hamburgo.Otto Heínrích-Asher
«juris u sriusque doctor-,: os 81'S .Carlos Pedro de Freitas, nego
ciante estabelecido nesta cldade ; Helur.ich Haeber-liu, negociante
estabelecido nesta cidade, agindo como procurador do Sr. Mau
ricio Israelsou, residente no Rio de Janeiro, e certos Eggers,
negociante estabelecido nesta cidade, e declararam que:

. Acabando de ser eleitos membros do conselho fiscal da
sociedade anonyma Brasiliomieche Deuteche, Handelsgesellschaft
A.ctiengesellcholt, nomeamos nesta nossa, qualidade o Sr. CarI
August Philípp Heinrich Glahn , negociante, estabelecido nesta
cidade, unico díreetor-presideote da sociedade enonyma re
ferida.

Autorizamos o Sr. Glahn a efl'ectuar por nós o registro da
sociedade no Registro Commercial,

Do que foi lavrada a presente escríptura, cujo original
fica inserto nas minhas notas de t<:l.bellião e sob a minha
guarda; e depois de lida a mesma e approvuda pelos Sra.
comparecentes foi assignada por eltes e por mim, oppondo-Ihe
eu o sello do meu offlcio.

Feito em Humburgo , na forma acima declarade..L, Carlos
de Fre.itas.- Heinrícli Haeberiin, polo Sr. Mauricio Israelson
E. R.-Carlos Eggeí·s.- Dr-. H. Aslter, tabellião.
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Pela presente expede-se o segundo traslado supra á socie
dado anonyma Brosiiiawisctie Deutsche Ho,ndelsgesellschaft Ao
tíensgesellschaft, nesta cidade.

Hamburgo, aos 21 de outubro de 1905.- H. Astier,
Carimbo do tabellião Otto I-Ieinrich Asher.

Nota de custas.
Reconheço verdadeira a assígna' ura supra do Sr. Dr-,

Otto Heinrioh Ashet-, tabellião publico desta cidade. e para
constar onde convier passei a presente, que assignei e fiz sellar
com o 80110 das armas deste Consulado Geral dos Estados Uni.
pos do Brazil.

(Nota-Minha assígnatura , etc.j
Hamburgo. 26 de outubro de 1905.-Arthur T. de iâaceão,
Ohancella do reíerído Consulado ínutílíznndo uma estam-

pilha do seno consular brazileiro valendo 5$000.
Nota de emolumentos consulares.
Duas estampilhas ferieraes valendo collectivamente 600 rs.,

inutilizadas na Recebedoria do Thesouro.
Reconheço verdadeira ao assignatura do Sr. Arthur T. de

Macedo, consul geral em Hamburgo (sobre duas estampilhas
federaes, valendo collecttvamente 550 l-eis).

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1905.-Pelo director
geral, Alexandrino de Oliveira.

Chancellaria da Secretaria das Relações Exteriores.
Nada mais continha ou declarava o referido documento,

que bem e fielmente verti do proprio original escrípto em
allemão, ao qual me reporto.

Em fe do que passei o presente, que séllo com o seno do
meu offlclo e assignc, nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 15
dias do mez de março de 1906.-Domingos Lourenço Lacombe.

Eu, abaixo assígnado, traductor publico e interprete com
mercial juramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação
da merítíssíma Junta Cornmercíal da Capital Federal:

Certifico pela presente que me foi apresentado um do
cumento esci-ipto no idioma allemão, afim de o traduzir para o
vernáculo, o que assim cumpri em razão do meu ofücío e cuja
traducção é a seguinte]:

TRADUCÇÃO

Tribunal de primeira '~nst'ancia-Hambu'f'go

Em todos os requerimentos deve-se mencionar
o seguinte numero de registro: H, R. B. N. 29••.

Pelo presente levamos ao seu conhecimento que em 14 de
outubro de 1905 foi registrada no registro do eommercío, sob
o n.29 1 secção B - a firma: Brasilianísche Deutsche HandeIsge-
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sellsohafb, Actiengesellsehaf't (Sociedade Commercial Brazileíra
Allernã, sociedade anonyma), sendo registrado como presidente
da mesma Car] August Philipp Heinrich Glahn, negociante
em Hamburgo.

Demais, em virtude do despacho judicial. só deverá ser
effectuado o registro acima mencionado mediante a promessa da
interessada de que na proxírna assembléa geral doa acctonistas
o prazo mencionado no § 8° do contracto da Sociedade para a
convocação da assemsléa geral será prolongado, alterando-se o
referido paragrapho, tanto quan to o exige o preceito contido
no 2° item do § 255do Codigo Commercial ; devera ser, comtudo,
cancel!ado eos-officio o dito registro si dentro de tres meses. a
contar desta data, não for aprosentado um relatario de exame
assignado por Maurício Israelson, residente no Rio de Janeiro,
em pessoa, assim como um requerimento para ser registrada a
sociedade no registro commercíal, requerimento esse feito
pessoalmente pelo mesmo senhor e pelo Dr, Pedro Lago, tam
bem residente no Rio de Janeiro e devidamente legalizado.

Hamburgo, 14 de outubro de 1905. Secretaria do Tribunal
de Primeira Instancia. Secção de Registro do Oommercío.c-
Sctcoâe, direetor da repartição.

A firma supra, Alsterdam, 16/li (boletim de declaração de
industria) .

Reconheço verladeira a assígnatura supra do Sr. Schada,
director da Repartição do Registro Commercial no Tribunal
Civil de Primeira Instancia de Hamburgo, e para constar onde
convier passei o presente que assignei e fiz sellai- com o sello
das armas deste Consulado Geral dos Estados Unidos do Brazil.
(Nota -rM:illha asslgnaíura, etc.)

Hamburgo, 26 de outubro de 1905.- A,,"thur T. de Macedo,
consul geral.

Sello do Consulado Inuültzando uma estampilha consular
de 5$ da República dos Estados Unidos do Brazil.

Nota de emolumentos.
Uma estampilha federal valendo 200 réis, inutilizada na.

Recebedoria do Thesouro Federal,
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. Arthur T. de

Macedo, consul geral em Hamburgo (sobro quatro estampilhas
recleraes valendo coltecüvamente 550 réis).

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1905.- Pelo director
geral, Aleosasuirino de Oli ceira, Chancelln da Secretaria das
Relações Exteriores.

Nada mais continha ou declarava o referido documento
que bem e fielmente verti do proprio original escrípto em
anemêc ao qual me reporto.

Em fé do que passei a presente, que séllo com o sello do
meu offloto e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro aos 15 dias
do mez de março de 190G.

Rio, 15 de março de 1906.- Domingos Lourenço Laccmbe;
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Eu abaixo assignado, traductor publico e interprete com
mercíal juramentado da praça do Rio de Janeiro por nomeação
da, merltisslma Junta Commercial da Oapttal Federal:

Certifico pelo:' presente que me foi apresentado um do
CUID8nto escripto n~ idioma. ~llemão aprn de o traduzir para o
vernaculo, o que assim cumpr-i em razao do meu. offleío e cuja
traduecão é a seguinte:

TRADUCÇÃO

Imposto do sello, Hamburgo, D. 13,471. Omito e cíncoenta M.
Em 21 de setembro de 1905- Ass: Voth,- Rep, 1905.

N. 11.933.
Na. quarta-feira, 20 (vinte) de setembro do anno de 1905

(mil novecentos e cinco). cerca de 11 1/4 (onze e um quarto)
hor~,'ôl da manhã, nesta livre e hanseatica cidade de Hamburgo,
á roquísícüo do SI'. Carlos Pedro de Freitas, achava-me eu,
Otto Heím-ích Asher, J. U. N. tabellião publico e juramentado
de Hamburgo, presente na casa.de commcrcto do mesmo senhor
requereutesita aqui, em AIsterdamm Ds.·16/17, afim de lavrar,
uma acta, em publico e razo, da assembléa geral constituinte
que ahí se realizou. da sociedade anonyrria Brosiíianísclie
Deuieche Handelsgesellschaft, Actiengesellschaft.

Compareceram os seguintes senhores:
1. Car'loa Pedro de Freitas, negociante estabelecido aqui.
:.~. Heínrich Haeberlíu, negociante aqui estabelecido.
S. O mesmo, como procurador do Sr. DI'. Pedro Lago,

residente no Rio de Janeiro, devidamente autorizado para isso
pela procuração cuja cópia vae inclusa.

4. Alban Fórster, negociante aqui estabelecido.
5. Albert Mensíug, negociante aqui estabelecido.
6. Rudolph Lôffíer', negociante aqui estabelecido.
7. Oarl August Phílipp Heiurich Glahn, negociante esta

belecido aqui.
Os Srs. comparecentes declararam:
Reunimo-nos hoje para constituir uma sociedade anonyma

sob a razão social de Brasiiiomieche Deuieclie:Handelsgesellschaft,
ActiengeseUscha(t, que terá sua séde em Hamburgo e será
regida pelo contracto de sociedade que se segue:

CONTRACTO DE S(lCIEDADE

§ Lo A sociedade anonyma girará sob a firma Br-xsiiía
nisclte Devssche Handelsgesellschaft, Actz'erlgesellschaft terá sua
eéâe em Hamburgo e durará por tempo indoterminado.

§ 2. o O fim da empreza é importar do Brazil e exportar
para °mesmo paíz e vice-versa, materias primas e produetos
meio elaborados, assim como realizar outros negocias que se
relacionem dlrecta ou íadírectamente com ·0 objecto social.

§ 3. 0 O capital de fundação da sociedade importa em
M. 300.000 (trezentos mil marcos). E' dividido em 300
(trezentas) acções nominativas de M. 1.000 (mil marcos).
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§ 4.° A publicação dos actos da sociedade será feita
pelo Reichsanzeiger (Monitor do Imperío), Ellas serão consi
deradas devidamente feitas depois de publicadas uma vez,
salvo si a. lei exigir publicações repetidas.

§ 5.° A dírectoría será composta. de um dírsctor, eleito
pelo conselho fiscal.

§ 6.° O conselho fiscal será constituido por ires membros
e será eleito pela assembléa geral.

§ 7.° O conselho fiscal elegerá do seu proprio seio um pre
sidente e elaborará .um regulamento para os seus trabalhos.
Até ser feito este, poderá ella tomar suas resoluções por maioria
de votos.

§ 8.° A assembléa geral dos accíonístas é convocada pelo
dírector; Faz-se a convocação por uma só publicação no
Reichsan%eigel', que deverá conter a ordem do dia. Entre a.
publicação e o dia da assembléa devem medeiar pelo menos duas
semanas.

§ 9.° A assembléa geral deve ser convocada annualmente.
A presidencia da mesma cabe ao presidente do conselho fiscal.
Terâ direito a voto todo o accíonísta que tiver depositado sua.
acção, o mais tardar, até a véspera da assembléa na séde da
sociedade ou no cartorio de um tabellião ; e emquanto não
forem emittidas as acções, terá esse direito todo. aquelle que
tiver tomado e subscrípto acções e a quem tiverem sido dístrí
unidas as mesmas. A assembléa terá quorum quando nella
estiverem representadas pelo menos duas terças partes do
capital original (do fundo social). Só poderão ser resolvidos
augmento ou diminuição do capital social, dissolução da socie
dade e alterações nos estatutos por uma maioria de tres quartas
partes fios votos reoresentados no acto da votação.

§ 10. O unno cômmercial da sociedade é o do ealendarío,
§ 11. Os sallos e as despesas de fundação correm por conta

da. sociedade. Declararam. além disso; os S1's. comparecentes
que subscrevem as acções da sociedade (sendo cada uma de
mil marcos) indicadas junto ao nome de cada um delles, a saber :

Marcos
o Sr. Carlos Pedro de Freitas, 260 acções na ím-

portancia de ....••.•.••...••.•...•..••.•.•••
O Sr. Heínrích Haeberlín, duas aeções na impor-

tancia dc.. ..••••.•.•..••..••••..•••.•..•.••
O mesmo pelo Sr. Dr , Pedro Lago, 25 aeções na

ímportancía de ...•...•••••••.••..•.•.•.•••.
O Si'. Alban Fõrster, uma acção na lmportancía de
O Sr. Albert Mensíng, uma acção na. Irnportan-

cía d-e ..•.••••..•...•••.•••.•.•••••••... ' ...
O Sr. Rudolph Loefller, uma acção na ímportan-

cia de .•.••••••••.•••..••••••••••.•••.••....
O Sr. Carl Glahn, 10 acções na importancia de ...

Total, 30.0 aeções na ímportaucía de ..•••
E::.:ecut.iN - 1900

260.000

2.000

25.000
1.000

1.000

1.000
10.000

300.000
32
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A assombléa declarou em seguida constttuída a sociedade'
anouyma sob a razão social de ÊrasiliaJiische Deutedie Hosuiete
qeseUschttft. Actiengesellschaft.
~ Depois disso a asscmu'éa elegeu por votação unaníme os
seguintes senhores membros do conselho' fiscal: o Sr. Carlos
Pedro de Freitas, negociante aqui estabelecido; o Sr. Mauricio
Israelsoú, morador no Rio de' Janeiro, e o Sr. Carl Eggers, mo
rador .aqui.

Os senhorca comparecentes então autorizaram o Sr. CarI
Atigust Philippe Helnrich Glahn, residente aqui, a proceder á
declaração do registro da sociedade na Repartição de Registro
Commerciat daqui. Fazer as declarações exigidas por lei pará
o registro da sociedade, assim como a, apresentar todos os do
cumentos para esse flrn necessartos e também usar dos recursos
legues no processo de regísn-o da sociedade, e a nomear sub
stitutos. No final foi entregue pelo' 81', Carl Eggel's a impor
tancia total das acções ou seja 300.000 (trezentos mil) marcos
(hü notas. do Banco do Imper-ío , ao Sr. Glann, como director
futur.. da sociedade e, portanto, acha-se o capital social á livre
dispcsieâo da directoria , , "

Do que lavrou-se este acto, cujo original fica orâcialmente
esortptc nas minhas notas de tahellíão e sob a minha guarda,
o qual, õepoíe de lido e approvudo; foi assíguado pelos 81's. com
parecent.:s e por mim, depois de sellado com o sello do meu
offlcio.

Feito em Hamburgo, como flcou dito aclmav-c- Certos de
Freitas.-Cr:,'rt Glahn Hein-rich HaeberUn, por' si e por procura
ção do DI'. Lago. - Alban Fõrste,r ..- Rud. Lref!le1', - Albel·t
J.l1ening.- Dr. H. Asher.....;.., E, R., tabellião.

Nota de emolumentos.
Pela presente dou paliares ao Sr. HeirrrIch Haebeilín para

representar-me no acto de fundação da sociedade anonyrna que
vac constttuir sob a denominação- de Braeiíianische Deucselie
Hw.vte!sgeset[,schat~ ActiengeseU:scho/t, subscrever por mim 25
(vinte e .cínco) acções, sendo cada de M. 1.000 (mil) marcos e
recebei-as como fundador, Firmar o contracto da sociedade,
votar, proceder a. eleições e a todos os actoe necesam-íos para o
estabelecimento, constituição e registro da sociedade e fazer
todas as declarações necessarías e assignal-as; nomeada
mente fazer também todas as declaraçõas que pelos preceitos da
lei forem precisas para registro e substabetecer os presentes po~

deres para todos os actos acima.-lI1auricio leraelsow, por si e
por procuração geral do Dr, Pedro Lago.

Hamburgo em 8 de julho de 1905. Rep. 1905, n , II .690.
Pela presente, eu, tabellíão hamburguez, Otto Heinrich

Asber, J. U, Dr.. reconheço a assígnatura acima, feita perante
mim, do SI', Mauricio Israelson, engenheiro de minas, a quem
pessoalmente conheço como sendo ídoneo, morador no Rio de
Janeiro, actualmente aqui presente. agindo por si e na fórma de
uma procuração geral, cujJ; cÓpia' certificada vae inclusa, como
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procurador do Sr. Pedro Francisco Rodrigues do Logo, no Rio
de Janeiro. Hamburgo, aos 8 (oito) de julho de 1905 (mil nove
centos e ciuco),-H, Ashe-t', (Dr-. L. S, Not.)

Nota de emolumentos do mesmo tabellíão,
Pela presente procuração, por mim. passada e assígnada,

constituo e nomeio meu bastante procurador e representante na.
Europa ao Sr-. Mauricio Israelson, engenheiro. de minas, de nacio
nalidade russa, especialmente r.ara representar-me em tudo que
disser respeito ao contracto de sociedade, que com o mesmo
firmei em doze de outubro de 1903, transigindo como entender
mais acertado e conveniente aos noS:50S interesses e de tudo pra
ticando Gomo si presente eu fosse, podendo, outrosim, contra
ctar a venda do contraeto feito com o Governo Federal em doze
de dezembro de mil novecentos e tres pvra. oxtraoção e expor-ta
ção de areias monaatetcaa no Estado do Espirito Santo, a assignar
quaesquer escrtpturas ou quaesquer outros documentos, para o
que lhe confiro amplos, goraes e iltimitados poderes, ínclusíve o
de dar quitação,

Rio de Janeiro, 6 de maio de 1005.-Pedro Francisco. Iiodrí
01/.es do Lago.

Reconheço ao firma do Dr , Pedro Francisco Rodrigues do
Lago.

Rio, 11 de maio de 19.03. Em testemunho de (signal) de
verdade - Carlos Theodoro Gomes Guimarõee,

Visto no Imperial Consulado allemão no Rio de Janeiro, para
attestar a assignatura supra de Carlos Theodoro Gomes Guima
rães, tabelüâo publico desta cidade. Rio de Janeiro, aos trinta
de maio Je 1905.-0 imperial cousul, Falck,

Nota de emolumentos consulares.

Eu, tabelllâo hamburguez, Otto Heinrich Asher, J. U. Dr. ,
pelo presente attcsto officialmente que a cópia acima esta con
forme em todos os respeites, segundo verifiquei comparando-a
pessoalmente com o original <1, mim apresentado pelo Sr. Mau
ricio Israelson , daqui, e ao eUe restituidc, Em.fé do que ârmo o
presente, que séllo com o sello do meu offlcio, Feito em Ham
burgo, aos oito de julho de LaOS (mil novecentos ocinco).-H.
Ashcr, (Dr. L. S. Not,)

Notas de emolumentos do tabellião.
Pelo presente, eu, tabeníãc publico e juramentado de Ham

burgo. Otto Heinr-ich Asher, J. U, 01'." attesto e certifico offl
cialrnente que as cópias acima exaradas foram por mim minu
ciosamente comparadas e enconsrarías conforme em todos
os respeitos' com o original c cópia certificada apresentados a
mim pelo Sr. Heinrich Haeberlrn, daqui, e a elle restttuídos.
Em fé do que firmo LI presente que sello com o sallo do meu
officio.

Hamburgo, aos 20 de setembro de 1-905 (mil novecentos e
cinco).-lI. Astier, (De. L. S. Not.)

Nota de emolumentos do tabellíão,
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Pelo presente distribue-se á,. Braeiííaowselie Deutsche Han
(lelgcllscha{t, Actiengesellschafl, daqui, o segundo traslado
supra.

Hamburgo, aos 22 de setembro de, 19ü5.-H. Asher, Dr,
Seno do referido tabellião. Neta de emolumentos.

Reconheço verdadeira a asslgnatura supra do 81'. Dr, Otto
Heinrich Asher, tabelltão publico desta cidade, e. para constar,
onde convier, passei a presente que assígueí e :fiz sellar como
seno das armas deste Consulado Geral dos Estados Unidos do
Brazíl.

(Nota - Minha assígnaturaç etc.) Hamburgo, 24 de outubro
de 1905.-Arthur T. de Macedo, consul geral.

Chancella.. do referido Consulado inutilizando uma estampi
lha do sello consular valendo 5$000.

Nota de emolumentos.
Duas estampilhas federaes valendo collectivameute 2$100,

devidamente inutilizadas na Recebedor-ia do Thesouro Federal,
Reconheça verdadeira a assignatura do Sr. Arthur T. de

Macedo, consnl geral em Hamburgo (sobre quatro estampilhas
federaes valendo collectivamente 550 réis). Rio de Janeiro, 25
de novembro de 1905.-Pelo director geral, Alexandrino de
Gticeira,

Nada mais continha ou declarava o referido documento que
bem B fielmente verti do próprio original escripto em allemão,
ao qual me reporto.

Em fé do que passei a presente que sellei com o seno do
meu offlcio e aasígno nesta cidade do Rio de Janeiro aos 15 dias
do mea de março de 1906.-Domingos Lourenço Lacomue,

DECRETO N. 5990- DE 28 DE AB'CIL DE 1905

Approva, com- alterações, os novos estatutos da Companhia de Seguros
Mar-ítimos e Terrestres lo: Mércur-io »,

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia. da Seguros Maritímos
e Terrestres «Mercurio », devidamente representada, resolve
approver-, com as emendas abaixo indicadas, os novos estatutos
que a este acompanham, adaptados pelos seus accionistas nas
assemblêas geraes extraordinarias de 4 de setembro e 30 de
dezembro do anno passado:

a) Ao art. 60 - Suppríma-se ;
b) O art. 70 substitua-se pelo seguinte: « O capital social

será empregado em írnmoveis situados no terrrtoeío da. Repu
blica, bypotheeas de predios on apólices da divida publica
federal» ;

c) Ao art. 10 - Onde ae Iê, do capital social, 200:000$. di
ga-se: « Docapital social, 300:000,)são destinados a operações
sobre seguros do vida e aecídentes, em departamento com
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capital, reservas, e escripturação inteiramente separadas dos se
guros marítimos e terrestres, conforme o regulamento n. 5072,
de 12 de dezembro de 1903, submettidos previamente á uppro
vaeãc do Ministerio da Fazenda as tabellas e o quadro a que se
refere o art. 39, § 2°. do referido regulamento j

d) O art. lO, § 3°. substitua-se pelo seguinte: «No acto ~o
encerramento do balanço annual desta secção. feita a apuraçao
dos IUCi'OS liquidas e deduzidas as tmportaccías dos sinistros
pagos ou já approvados, 11 das reservas technícas dos seguros
em vigor e das contas de commtssão e gastos geraes, distri
buír-se-ha como remuneração aos membros da directaria e em
partes tguaes uma. porcentagem não excedente de 20 % sobre
os mesmos lucros»;

e) Ao art. ll , accrcsceute-se o seguinte paragrapho : « O
fundo de reserva. dos seguros terrestres e maritirnos será em
pregado nos valores mencionados no art. 21, n, 11, do regula
menta annexo ao decreto n. 5072. de 12 de dezembro de 1903»;

f) Ao art. 49 - Supprima-se ,
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1906, 18° da República.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

Estaü..-lto§ da Com.panhia de §eguJl."os Má[".íi~

üí m o a e .-Jt'errestres «~i:eJt"curio»

CAPITULO I

COK3TITOIÇÃO, SÉDE, DURAÇÃO E DISSOLUÇÃO

Art. 1.0 Pica constituida a sociedade anonyrna Companhia
de Seguros « Mercúr-io », incorporada pela Associação dos Em
pregados no Commercio do Rio de Janeiro, em virtude de
resolução da assetubléa deliberativa de 30 do setembro de 1901.

Art. 2.(> A « Mercut-io » funccionará na Capital Federal;
onde elege seu domicilio, sede e fôro jundíoo.

Art. 3.° Sua duração será de 30 annos, contados do dia
da installação, podendo ser prorogada, si assim o deliberar a
assembléa geral de accionistas, para isso expressamente eon
vocada.

Art. 4.° A liquidação ou dissolução da « Mercurio » terá
lagar sob o actual regimen do decreto li. 434, de 4 de julho
de 1901, ou leis que no Icgar deste venham installar-se na
legislação patria.

CAPITULO II

CAPITAL SOCIAL E FINS DA «liIERCURIO»

Art. 5.° O capital social será de 2.000 :000$ em 20.000 ao
ções de 100$ cada uma.
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Ar't. 6.° O accíonísta realizará uma entrada de 10 % no
acto da subscrlpção da", acções e 5 % até 60 dias depois daquella,

Para outras chamadas será precisa a reunião de uma assem
bléa geral de accíonistas e. votadas que sejam, terão um prazo
de pagamento nunca inferior a 30 dias.

Art. 7.° Este capital será empreaado em titulas da União,
munícípaes ou particulares, que oüereçam toda a segurança, e
em pr-imeiras hypothecas de prédios urbanos. até um terço de
seu valor. ou ainda em descontos commercraes cercados de todas
as garantias.

Art. 8.<) A companhia operará. nesta Capital e nos Estados
da União ou no exterior, sobre toda a espada de seguros per
mittidos em lei, mar-ltlmos ou fluviaes, terrestres ou agrícolas,
de vida e accidentes.

Art. 9.° A responsabilidade dos contractos a effectuar, sua.
natureza e objecto, ficam confiados ao crtterto da directoria,
cujas deliberações se tomarão por maioria de votos,

Art. 10. Do capital social, 200:000$ são destinados a operações
sobre seguros de vida e accidentea, em departamento com
capital, reservas, operações e escr-ípturaçãc inteiramente sepa
radas dos seguros mertttmoa e terrestres, conforme o regu
lamento n. 5072, de 12 de dezembro de 1902, submettidos
previamente á. epprovação do Mlnisterio da Fazenda as tabellas
e o quadro <lo que se refere o art. 39, § 2°, do referido regu
lamento.

§ 1. (} Para esta secção será contractado no paíz ou no
estrangeiro o pessoal tcchntoo indispensavel .

§ 2.° A secção terá um regulamento ínterno elaborado e
posto em execução pela directoria, com approvação do conselho
fiscal.

§ 3.° A' dírectorta sob que se inaugura esta secção caberão
pessoalmente e, na falta, a seus descendentes 20 % sobre o
primeiro premio annuat de cala seg-uro que se effectuar
durante o prazo do art. 3° destes estatutos.

§ 4. c Os contractos de seguros desta secção serão de qual
quer ímportaneía a juizo da directoria; mas, de preferencia
será. adoptado o typo - pequenos contractos - de caracter
popular.

CAPITULO III

DIVIDENDOS, PORCENTAGENS E FUNDOS DE RESERVA

Art. 11. Os lucros que se verificarem no fim de cada
semestre, em 30 de junho e 31 de dezembro, depois de deduzidos
20 % para o fundo de reserva, terão a seguinte distribuição:

lo, dividendo nunca superior a 15 % ao anuo, sobre o capital
realizado;

20
, 10 % para a Associação dos Empregados no Commercío

do Rio de Janeiro, como bonus de incorporação o propaganda;
30

, 10 % como porcentagem á. directoria;
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4°, o saldo restante se dividirá em duas partes, uma para
integralização das.acções .e- a outra para ser entregue como
bonus aos accionistas.

/I..rt. 12. Os dividendos não reclamados dentro de tres
anuos prescrevem em favor da companhia e serão incorporados
no saldo de que trata a disposição 4'" tio artigo anterror,

CAPITULO IV

AGENCIAS -DA. COMPANHIA

Art; 13. A companmaestebeleceré agencias ,em todos os
Estados da União, nas .eapitaes ou cidades prfncipaes de cada
um ou no estrangeiro, .íuucciouando aotonomamente ou sob
fiscalizaçãoimmediata da matriz.

Art. 14. As agencias serão classíücadas de primeira, se
gunda e terceira classes, e serão confiadas 11 agentes idoneos
que prestarão âança rrelativa em títulos da dívid, publ.ca,
dinheiro ou carta de abono, estas ürmadas pOI' pessoas de reco
nhecído credito, a juizo da directoria.

Art. 15. Os agentes poderão ser pessoas isoladas de qual
quer posição civil, firmas commerciaes Inscnpsas no registro
commercíej de que trata o decreton. 916, de 24 de outubro de
1890, ou ainda sociedades anonymas mercantis de honorabíü
dade conhecída ,

Art. 16. Para uso dosagectes confeccionará a dlrector-ía
um regulamento que lhes servirá de lei e um oodigu telegra
phico, onde todas as transaeções de seguro. no limite do possí
vel, sé achem exaradas com todas as resoluções e ordens ao
executar cu instrucções a transmittir.

Paragrapho unico. Tanto o codigo telegraphico como o
regulamento deste artigo serão posteriormente archivados na
Junta Commercial, devendo iguahueute archlvarem-ae todas as
modificações ou alterações que venham a «ar-se na structura
dos mesmos.

Art. 17. -Os agentes, para exercício do seu eargc. receberão
da companhia um titulo de nomeação, ,nos termos do
aru. 74, capitulo 4° do .Codigo Commercial, e perceberão
uma comnnssão, que será previamente arbitrada, sobre os
seguros que angariarem. a qual Ines será creditada em titulo
especial· e liquidada no fim de-março, junho, setembro ou de
zembro.

As despezas feitas palas agentes correrão inteiramente de
conta dos mesmos.

CAPITULO V

CONVENIOS

Art. 18. A exemplo do que se vcrífíca de ha muito em va
rios paízes da. Europa, na nmeríca do Norte e mesmo entra
nós, a «Mércurio», quando ,julgar conveniente, poderá firmar



504 ACTOS DO PODEII EXECUTIVO

contractos com outras companhias congeneres, existentes ou
que venham a ínstallar-se nas Estados da União ou nos paizes
estrangeiros, sob condições de reciprocas vantagens e positivos
lucros, para ser a representante dh-ectu, uníca, e com exclu
sivos poderes das que adherirem ao convento, afim de que a
mesma sirva de entreposto das operações que, porventura, essas
companhias tiverem de realizar dentro ou fóra do paíz,

Art. 19. As bases desses contractos serão as que se se
guem, salvo alterações que lhes não modifiquem essencialmente
o fundo:

a) As companhias que adherírem ao convenio tomarão a
responsabilidade de todos os riscos marítimos e terrestres ussu
midos pela «Mercurío», riscos que constarão da respectiva es
crtpturação e apoliccs emttttdas pela mesma, dentro dos limites
maxlruos que forem acceítoa por cada uma das committentes ;

b) esses limites serão previamente estipulados, segundo as
espeoies dos seguros, e todos constarão dos devidos contractos ;

c) a duração desses contractos terá um prazo determinado,
dentro do qual as obrigações e as vantagens serão em mutua
lidade, podendo, entretanto, 8e1' rescindidos de accordo com as
clausulas que se estabelecerem;

d) os premias provenientes das operações de seguros offe
ctuadas pela «Mercurio» serão dístríhuídoe proporcional
mente á responsabilidade que couber a cada uma das compa
nhias committentes que, sobre a importancia total dos mesmos,
perceberá a «Merourio» a cornmissão nunca inferior a 40 %.

CAPITULO VI

:nA. ADMINISTRA çÃO

Art. 2::>. A administração da companhia. é exercida por
uma. dírectoria composta de tres membros, eleitos de tree em
tres aunos, com excepção da primeira, que funccíonara por es
paço de cinco annos,

Art. 21. Na eleição será designado de entre os dírectores o
que exercerá o cargo de thesoureiro..

Art. 22. De conformidade com o § 3° do art. 97 do de
creto n. 434, de 4 de julho de 1891, os directores poderão ser
reeleitos.

Art. 23. Cada. um dos dtrectores prestará caução de 100
acções, que serâoínalíeuaveís omquanto durar a sua gestão.

Art. 24. A' díroctoría compete: nomear e demtttír o pes
80<11 empregado da. companhia. marcando-lhe os ordenados.

Art. 25. Dirigir todos os negocios da companhía.rle confor
midade com estes estatutos.

Art. 26. Celebrar contractos e representar a companhia
acttvc e passivamente em juizo ou fóra deIle.

Art. 27. Convocar a assembléa geral ordínaría ou extraor
dinariamente.
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Art. 28. Nomear substituto ao dírector impedido de entre
os accionistas, que exercerá. o cargo ernquanto durar o impedi
mento do director effectivo ou até a primeira assembléa geral f

prestando o nomeado a respectiva caução.
Art. 29. Apresentar á assembléa geral o relatorío annual

dos negocias da companhia.
Art. 30. Os directorcs reunir-se-hão ordinariamente em

sessão uma vez por semana e extraordinariamente quando fór
necessertc ,

As resoluções constarão do livro de actas,
Al't. 31. Sendo a administração exercida em commum,

os actos administrativos só terão validade quando subacrjptos,
pelo menos, por dous directores.

Art. 32. Os directores vencerão 12:0008 cada um, por
auno, pagos mensalmente. e mais a commissão a que se refere
o art. 11, condição 3a, destes estatutos.

Art. 33. No impedimento de qualquer director ou ausen
cía por mais de 30 dias, sem motivo justificado, se fará a
substituição na fórma do art. 23, cabendo ao nomeado o erde
nado de director durante o tempo que exercer o cargo. conti
nuando a. comraíssão por conta do director impedido. Si
esse impedimento durar mais de tres mezes. caberá dessa
data em deante ao substituto também a commíssão.

Al't. 34. O dírector ausente terá o direito de reassumir o
cargo em qualquer tempo, até o fim do prazo da sua eleição.

Art. 35. Não se considera impedido o director ausente em
serviço da companhia,

CAPITULO VII

DO CONSELHO FISCAL

Art. 36. A nssemolca geral em sessão annual elegerá o con
selho nscal, que será composto de tres membros eãecuvos e
tres supplentes, que serão acclonístas de 25 acções, pelo menos,
cada um.

Art. 37. O conselho fiscal exercerá suas funcções de
accordo com o que determina a lei, e seu mandato durará u fi
anno, podendo ser reeleito.

Art. 38. O conselho fiscal deverá assistir ás sessões da
dírectoría, quando fór a isso convidado.

At'L 39. Os membros do conselho fiscal em exercicio ven
cerão os honorários de 1:200$ annuaes, cada um, pagos men
salmente.

Art. 40. Na ausencta ou impedimento de um ou mais
membros eüecnvoe do conselho fiscal, serão chamados os sup
plentes, cabendo a estes os uoncraríos, emquanto exercerem os
cargos.
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CAPITULO VIl!

DA ASSEMBL~A GERAL

. Art. 41. A assembléa geral compõe-se de accloulstas re
unidos em numero legal e regularmente convocados.

Art. 42. Aberta a assembléa por um dos díreetores, este
conv!dar~ um accíonista para presidir os trabalhos que, sendo
accetto , nomeará os secretarias entre os accíoníetaa presentes,
ficando assim censtituida a mesa.

Art. 43. li. reunião ordinat'ia será convocada com ante
cedeneía de 15 dias. e a extraordinaria com a de 8, 'por meio de
annuuclcs.

§ 1.° Na reunião ordinaria delibera-se sobre o relataria e
contas da direeto-ía e parecer do conselho fiscal, assim como
sobre qualquer assumpto que interesse á companhia.

§ 2. o Na exrrcordtnarta só se delibera sobre o assmnpto
que a motivar, constante da ordem do dia declarada nos annun
cios de convocação.

Art. 44. As deliberações da assembléa serão tomadas por
maioria relativa de votos, tendo cada accíontsta um voto por
grupo de 10 acções ate 100 votos.

Parugrephc uníco. As eleições serão feitas por escrutínio e
por acções,

Art. ,45. A assembléa entendo-selegitimamente constítuída
quando concorram accíoulstas que representem o quarto do
capital social; todavia. nos casos previstos no art. 1.31 do decreto
n.434, de 4 dejulbo de 1891, é necesserto que se achem repre
sentados dous terços do capital.

§ 1. 0 Não comparecendo numero legal de accionistas ás
primeiras convocações, se farão novas, de conformidade
com o art. 130 e dos §§ le e 2ll do art. 131 do citado decreto.

§ 2.,0 Para fazer parte da assembléa geral é necossario
estar ínscripto no registro da-companhia com 30 dias de ante
cedencía á da mesma eonvocação.

Art. 46. Asreuniões ordtnar-las da assembléa gerai terão
legar no niez de março de cada.anno.

Art. 47. Compete á. aasembíéa :
I", exercer as attrlbtüções que lhe são conferidas nestes

estatutos;
20, deliberar livremente sobre todos ,QS negoeíos da compa

nhia e actos que lhe interessem, de aecordo com a lei;
3°, eleger os directores e físcaes.

CAPITULO IX

DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITaRIAS

Art. 48. Adirectoria fica autorízada a effeetuar as des
pezas necessárias para organização da secção de seguros do
vida e accídentes.



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 507

Art. 49. Dado o fallecimento de qualquer dos actuaes
dírectores da companhia, seus substitutos não terão direito
á percentagem a que se refere o § 3° do 'art. 10 dos esta
tutos mas, perceberão _ pro.lobore - desta secção a quantia de
50U$ mensaes.

Art. 50. Cada conselheiro fiscal perceberá mais 100$ por
mes, além do estipulado no art. 39 destes estatutos, logo que
esteja funccionando a secção de segur'os de vida.

Art. 51. Os casos omissos nestes estatutos serão regulados
pelas leis e usos em vigor.

Arli. 52. Revogam-se quaeaquer disposições em contrario
dos antigos esta tu tos.

CertLcu que, por despache da Junta commercíaí, em sessão
de hoje, archivou-se nesta repartição, sob n. 3.023, a acta da
aasembléa geral da Companhia de Seguros eMercm-io » rea
lizada em quatro do corr-ente, que alterou alguns artigos dos
seus estatutos.

Secretaria da Junta Commercial da Capital Federal, 21 de
setembro de 1905. - Cesar de Oliveira, secretario.

DECRETO N. 5991 - DE 30 DE ABRIL DE 1906

Abre ao Mínister-io da Justiça e Negocies Interiores o credito extra
ordínario de 4:200$, ouro, para premio de 'Viagem ao Drv Aloysio
de Castro.

o Presidente -da República, dos Estados Unidos do Brazil,
usandó da autorização concedida pelo decreto legislativo
n. 1462, de 8 de janeiro do corrente anno, resolve abrír ao
Mlnísterro da Justiça e Negocies Interiores o credito extraor
dinario de 4:200$, ouro, para. premio de viagem ao DI'. Aloysio
de Castro, a que tom direito, de accordo com os arts. 221 e 222
do oodígo dos Institutos Officiaes de Ensino Superior e Secun
darío, em vigor ua Republíea ,

Rio de Janeiro, 30 de abril de 1906, 18°da Republica ,

FRANCISCO DE PAULA. RODRIGUE,'l ALVES.

J. J. Seabra;

DECRETO N. 5992 - DE 30 DE ABRIL DE 1906

Crea uma brigada de artilharia e mais uma de infantar-ia de Guardas
Nacíonacs na comarca de Ituassú, no Estado da Bahia.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n, 431, de 14 de dezembro de J896,
decreta:

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca.
de Ituassü, no Estado da. Bahia, uma brigada de artilharia. e
mais uma de infantaria, esta, coma designação de ]42&, que
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se constltuirá de tres batalhões do serviço activo, TIS. 424, 425
e 426, e um do da reserva, sob n. 142; e aquella com a de 323.1

que se constituirá de um batalhão de artilharia de posição e
um regiD?-ent.? de artilharia de campanha, ambos sob n. 32.que
se orgamsarao com os guardas qualificados nos districtos da
referida comarca; revogadas as disposições em contrar-ío.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 1905, 180 da República.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES AIXES.

J. J. Seabrc,

DECRETO N. 5993 - DE 30 DE ABRIL DE 1906

Crea mais uma brtgada de i nfuutaria de Guardas Nacionacs fi a
comarca de 1Ilinns do Rio de Oontos , no Estado da Bahia.

o Presideute da República dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo untcc •. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Minas do Rio de Contas, no Estado da Bahia, mais uma bri
gada. de infantar-Ia, com .'L designação de 143:1., a qual se consü
mira de tres batalhões do serviço activo, ns. 427, 428 e 429, e
um do da reserva, sob n. 143, que se organizarão com os guardas
qualificados nos districtos da. referida. comarca : revogadas as
disposições em contrario.

Rio de ranch-o, 30 de abril de ]906, 18° da Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALYES.

J. J. Seabra,

DECRETO N. 5994-DE 30 DE ABRIL DE 1900

Creu mais uma brigada de artilharia de Guardas Nacionaes na
comarca de Remanso, no Estado da Ba hia.

o Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníoo. Fica creada na Guarda. Nacional da comarca
do Remanso, no Estado da Bahia, mais uma brigada de artí
lbarta, com a designação de 33\ .a qual se constituirá de um
batalhão de artilharia de posição e um regimento de artilharia
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de campanha. ambos sob n. 33, que se organiza.rão com os
guardas qualificados DOS dístrictos da referida comarca; 1'81'0
gadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 1906, 18"da Rcpubllca,

FRANCISCO DE PA1~LA. RODRIGUES ALVES.

J. J. Seabrà,

DECRETO N. 5095 - DE 30 DE ABRIL DE 1906

Crea mais uma br-icado de ínfautar!a de Guar-das Nacionucs na
comarca de Condcúba, no Estado da Bahia.

o Presidente da República dos Estados Unidos do BrazH,
para. execução do decreto n, 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco. Fica creada na Guarda Nacional na comarca
de Condeúba, no Estado da Bahia, mais uma brigada de infan
taria. com a designação de 144:\, a qual se conatltulrã de tres
batalhões do serviço activo, na. 4:30, 431 e 432, e um do da
reserva, sob n. 144, que se organizarão com os guardas quali
ficados nos díatríctos da referida. comarca; revogadas as dispo
sições em contrario,

Rio de Janeiro, 30 de abril de 1906, 18" da Republica.

FRA:"CISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seabra,

DECRETO X. 5996 - DE 30 DE ABRIL DE 1906

Crca uma brigada de artilharia de Guardas Nactonacs DU comarca
de Santo Amaro, no Estado da Bahia.

o Presidente da República dos Estados Uuidos do Brazil,
para. execução do decreto n. '131, de 14 de dezembro de 1896,
decreta :

Artigo uníco, Fica creada na Guarda. Nacional da comarca
de Santo Amaro. no Estado da Bahia. urna brigada de arti
lharia, com a designação de 34a , a qual se constituirá de
um batalhão de artilharia de posição e um regimento de arti
lharia de campanha, ambos sob n, :~4, que se organizarão com
os guardas qualificados nos dístríctos da referida comarca;
revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 1906, 18° da Republíca..

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES .,)..LYES.

J. J. Seabra.
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DgCRI~TO N. 5997 - DE 30 DE ABRlf> DE 1\:)06

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas Naci onaes. na
comarca de Caete té, no Estado da Bahia.

O Presidente da. República dos Estados Unidos do Brazil,
pi~l'a execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unico. Fica ct'earia na Guarda Nacional du COlU<.1.I'Ca
·.. de Caeteté, no Estado da Bahia, mais uma brigada de infan
taria, com a designação de 145'\ a qual se constituirá de tres
batalhões do serviço aetlvo, na. 433,434 e 435, e um do da.
reserva, sob n. 145, que se organtznrãc com, O~ guardas quali
ficados no-s dístr ictos da referida comarca; revogadas as dispo
sições em contrario.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 1906, 18(\ da, República.

FRANCISCO DJ~ PAUl,A RODRIGUES Ar..vES.

J. J. Seabra.

DECRETO N. 5098- DE 30 DE ABRIL DE 1906

Crea uma hrigada de artilharia de Guardas Nacicnaes na
comarca de Caravel las, no Estado da Bahia.

o Presidente da Jtepublíca (los Estados Unidos do Brasil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unieo . Fica creada na Guarrla Nacional da comarca
de Car'avellas, no Estado da. Bahia, uma br'igada de artilharia,
com '-L designacào de 35'\ '-1, qual S8 constituirá de um batalhão
de ar'ti lhar'Ia de posição e um regimento de ar-üiharia de cam
panha, ambos sob u . ;:>5, quo se organizarão com os guardas
qualificados nos districtos \la referida comarca; revogadas as
dispcsicôes em contrario.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 190G, 18° lia, Republica ,

FH.AXC1SCO DE PAULA RODRIGUES ALYES.

J. J. Seobra,

DECRETO N. 5999 - DE 30 DE ABRIL DE 1906

Crea mais uma brigada de infantaria e uma de cavallar-ia de
Guardas Naoionaes na comarca de Maragogipe, no Estado da
Bahia.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Braail,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta :

Artigo unioo. Picam creadas na Guarda Nacional da comarca
de Maragogipe, no Estado da Isahia, mais uma brigada de in-
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jantaria o uma de cavallaría, aquella com a designação de 140"',
que se coustttuíra de tres batalhões do serviço actívo, ns. 418.
419 e 420, e um do da reserva, sob D. 140, e esta. com a de 72~?
que se constitulrã de dons regimentos, ns. 143 e 144, Que se
organizarão com os guardas qualtrlcados nos districtos da rcfe
rída cnmaroa ; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 1906, 18°da Repub~ic3_.

FRANCISCO m.: PAliLA RODRIGÚES ALVi';S.

J. J. Seabra.

DECRETO N. 0000 - DE 30 DE ABRIL DE ]906

Crca mais uma Lriccda de cavallm-ia e uma de art.i lharia de Guarda.
Nacionaes na 'comarca de Cachoeira, DO Estado da Bahia.

o Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
para execução do decreto a. 431, de 14 de dezembro de 1895~

decreta:
Artigo uníeo. Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca

de Cachoeira, no Estado da Bahia, mais uma brigada de caval
Iaría euma de artilharia, aquelta com ;), denominação de 73'\
que se constituirá de deus regimentos, ns. 145e 145, e esta, com
a de 3111;, que se constituirá de um batalhão de arttlharía de
posição e um regimento de artilharia de campanha, ambos sob
n, 31, Que se organizarão com os guardas qua.lificados nos
dístríctos da referida comarca; revogadas as díspostcões em
contnmo.

Rio de .Ianeiro, 30 de abril de 1900, 180 da Republlea ,

FRAl.'\CISCO DE PAULA RODRiGUEoS ALVES.

J. J. Seobva,

DECRETO N. 0001 - m, 30 Dl' ABRIL n» 1906

Creu mate uma br io adn de Infantarta de Guardas Nccionacs na
comarcadc Cachociru, no Estado da Bahia.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n, 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uuíco. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Cachoeira. no Estado da Bahia, mais uma brigada de infan
tarín com a designação de 141 a, que se constituirá de _tree bata
lhões do serviço actívo, ns, 421, 42-2 e 423, e um do da reserva
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s?b ~o ,141, que se organízarão com os guardas qualificados nos
districtca da rerenda comarca; revogadas as disposições em
contrario.

Rio de Janeiro, 30 de abzll do 1906, 18' da Republíca.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seooro;

DECRETO "f. 6OJ2- DE 30 DE ABRIL DE 1906

Cr ea mais urna hr igada de infantaria de Guardas Naciouaes na
comarca .L, Oar-inhanha, no Estado da Bahia.

o Presidente da Republlea dos Estados Unidos do Brazil,
para exooueáo do decreto TI. 'BI, de 14 de dezembro de lS9r;,
decreta:

Artigo uníco. Fica crcada na. Guar-daNacional da comarca
de Cartnhauha, no Estado di). Bahia.. , mais uma. brigada de in
tantarta, com a, desígnacão de 146'", a qual se constituirá. de
tres batalhões do serviço activo, us. 436, 437 e 438, e um do
du xesei-va, sob n. 146, que se organizarão com os guardas
qualificados nos dieti-Ictos da referida comarca; revogadas
as dísposícõcs em contrario.

Rio de Janeir-o, 30 de abril de HJOG, 18° da Rcpublica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVBS.

J. J. Seabra,

DECRETO N. 6003 - DE 2 DE MAIO DE 1906

Classiüca em tres classes as escolas de aprendizes marinheiros e
separe os respectivos conimandos das Capitanias dos portos.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil:
COnsiderando que a lei n. 1473. de 9 de janeiro do COl'·

rente armo, estabelece tres classes de escolas de aprendizes
marinheiros;

Considerando que, sendo vedado pelo dispositivo do m-t: 70
da mesma lei que qualquer afticial possa desempenhar mais
de um cargo:

Resolve separar os commandos de taes estabelecimentos
de ensino da dírecção das Capitanias e classificar as ditas e'3~

colas do modo abaixo indicado:

De 1(1. classe

Rio de Janeiro.
Ceará.
Bahia.
Pernambuco.
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De en classe
Alagôas,
Santa Catharlna.
Sergipe.
Parahyba.
Rio Grande do SuL

De :P classe

Maranhão.
Matto Grosso.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1906, 18° da Republíca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Julio Cesov de Noronha,

DECRETO N. 6004 - DE, 2 DE MAIO DE 1906

513

Classiüca as Capitanias dos portos da Republica em trca ordens

@ Presidente da Republíea dos Estados Unidos do Brazi!:
Considerando que, para a. percepção dagratitica.çãe dê nm

ccão, a lei n. 1473, de 9 de janeiro do corrente anno, divide as
Capitanias dos portos em ires ordens;

Oonsíderando' que tat di'visão deve ser feita de' accordo com
a renda annual dessas repartições:

Resolve classificar as alludidas Capitanias do modo- se
guinte :

Rio de Janeiro.
MaranhftO.
Pará.
Pernambuco.
Bahia.
Rio Grande do Sul.

Amazonas.
Espírito Santo,
S. Paulo.
Santa Cathar'ina ,

De .']a. ordere
Piauhy,
Ceará.
Rio Grande do Norte.
Executivo - 1906
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Parahyba.
Alagôas.
Sergipe.
pa.f'ãnâ.
Matt<> Grosso.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1906, 18°da Republíea,

FR.ANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Julio Cesar de Noronha.

DECRETO N. 6005 - DE 2 DE MAIO DE 1906

lIand3. observar UM Capitanias dos portos, menos a o Pará, as
dtaposteôee do regulamento da Escola Naval quanto aos exames
de 40 macbtntsta da marinha mercante, e revoga os arts. 432 a
439 do decreto n . 3929, de 20 de fevereiro de 1901.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br'az.il :
Consíderando que. as disposições do regulamento das Capt

taníaa xíos portos relativas ás provas de habilitação para
exame de 4° macbíntsta da marinha mercante di:fferem inteira
mente das cxtgcnclaa do regulamento da Escola Naval sobre o
mesmo assumpto ;

Considerando que, em virtude dessa. divergencia, taes
exames. nos Estados, salvo o do Pará, onde ha lei especial, não
oüerecem as mesmas garantias que os prestados nesta. Capital,
quanto ás habilitações dos machínístas ,

E considerando, finalmente, que é de toda conveníencía
fazer cessar semelhante disparidade:

Resolve, de accordo com o disposto no art. 48, § i-, da
Constituição Federal, mandar observar, em todas as Capita
nias dos portos, menos a do Estado do Pará, as disposições
do regulamento annexo ao decreto li. 3652, de 2 de maio
de 1900, Da. parte referente aos alludidos exames e ás cartas
dos maehtntstas , ficando revogados os preceitos qno se con
toem nos arts. 432 a 439 do decreto n. 3929, de 20 de Ieve
reíro de 1001.

Rio de Janeiro, 2 de metia de 1906, 18° da Republíca.

FRAT'i"CrSCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Julio Cesav de Noronha.
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Disposiçães dO regulamento da Escola Naval mandadas obServur nas Ca
Pilanias dos portos, menos a ào Pará, pelo àecreto n. 6005, do 2 de
maio de 1900.

(Decreto n. :::U:;:~~., de ~ de Ulaio de I9(0)

CAPITULO VI

DOS EXAMES DE MACHINISTAS nA MARINHA MERCANTE E DAS
RESPECTIVAS CARTAS

Art. 46. Todo o candidato á carta de machínísta de 4a

classe da marinha mercante deverá requerer exame ao di
rector, instruindo a sua petição com documentos que, além da
identidade de pessoa, provem:

lv, que é maior de 21 annos;
2°. que tem approvaeão no Lyceu de Artes e Ofücíos, ou

em outros institutos congeneres, em :
- portuguez (ler e escrever correntemente) ;
- arithmetica pratica j
- geometria pratica;
3°, que é operaria mecanico, e ha servido. como foguista.

ou praticante, um anno, pelo menos, em navio a vapor'.
Paragrapho umco. Si o candidato tiver o CUI'SO de ma

cnínas da Escola Naval, ou da Escola. do Pará, devera apenas
provar que há servido como praticante, em navio a vapor,
por espaço de tempo não inferior a seis mezes.

Art. 47. Todo o machínísta que pretender ascender de
classe deverá, além de satisfa.zer a condição referente á íden
ttdade de pessoa, provar que ha servido em navio a vapor e
na classe em que se achar, por tempo não menor de dom:
annos,

Paragrapho uníco. Os maclunístas que tiverem o curso do.
Escola, assim Naval, como do Pará, ascenderão de classe In
dependentemente de exame, desde que provem haver servido,
em navio a vapor por mais de dous annos em cada classe.

Art. 48. Os exames constarão de duas provas, sondo uma
escripta e outra oral, e versarão sobre o ponto tirado á sorte
na occasião e attinente ás materias incluiJas no program
ma que, tendo em vista o desenvolvimento do ensino no
curso de maobtnas, a congregação crgamarrã bíennalmente
para. obtenção das cartas correspondentes ás di1Ierentes classes
de machlniataa, a saber: 48., 330, 2:), e P classes.

Art. 49. A commíssão examinadora será nomeada pelo
director e composta de tres membros escolhidos dentre os lentes,
substitutos e professores das secções 2:1. e 4a do curso de marí
nha e da secção 2'" do curso de machínas,

Art. 50. Os exames se realizarão no dia 15° dia util de cada.
mez do anno lectivo, e de modo a não embaraçar as aulas.
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Art. 51,., Findos, os. exames, que serão teítos de accondo
com o preceíto que. se contém- no,ea-a.. 34." paragrapbe.uníco (l'),
proceder-se-na ao julgamento e do resultado se.Javraré, termo,
observados os dispositivos dos arts. 35 e)e 3(-j (lh- .

Art. 52. Nenhum candidato poderá prestar exame sem
haver pago, em estampilhas da Ucíão, a. taxa de 238; pela
portaria que o mandar eubmetter- ó. semelhante prova.

Art. 53. Aos candídaêos approvados serão passadas car
tas, segundo o modelo que estiver adopsado , Taes cartas serão
assígnadas- pelo dírector da Escola. Naval, e registradas nas.
estações competentes; depois de pagos: os respectivos emolu
mentos.

Paragrapllo uníco. As cartas, dos, machinístas approvados
pela Escola do Pará serão assígaadas pelo dlrector: da mesma
escola.

Art. 54. Nos'Estados, salvo o-do- Pará, onde ha uma .eseola
de machinistas.i os candidatos só poderão ser examinados para a
4<1 classe, por uma comrmssão de proflsalonaes, de prererencta
pertencentes' á marinha da guerra, nomeada e presidida; pelo
capitão do porto.

Paragrapllo· único. Taes exames serão feitos' de aecordo
com os dispositivos dos arts. 48 e 51'.

Art. 55. Os requerimentos para esses exames serão ende
reçados ao capitão do porto, observados os preceitos do art. 46.

Paragrapho uníco , O candidato, antes de ser submettído a
exame, deverá pagar a taxa estatuída no art. 52'.

Art. 56. O resultado dos exames senã remerüdo, por CeI'~

tidão, â Secretaria da Marinha, para, que posse, o candidato
obter a devida carta. Esta, além da asslgnatura do.Ministro, terá
a do capitãodo porto e pagará, antes de ser registrada, os
respectivos emolumentos.

Art .. 57. Todo o candidato quo for ínhabilítado só poderá
prestar' novo exame seis mozes depois da sua -mhabihtação,
mediante novo pagamento da taxa estatuída no art. 52.

Art. 58,' Os machínistas estrangeiros, que fallarem e es
creverem correctamente o portuguez. poderão revalídar as
cartas que ti verem, desde que ehes sejam authentrcadas pelo
respectivo Consulado, sujeitando.se' a exame, segundo o pro
gramma atünente ã. sua classe,

i. Art.. 34, param-apho. uníco, O·t.,:mpo concedido por-a.o exame.
eBcl'.lpto será de. trcs horas pua-a cada cadeira do curso e o de prova
01'09.1 do uma h01'3" no m aximo, para cada aluamo. '

2. Ar-t.; 35., Findos os CX::lJ11c;;, pnocedcr-se-ha ao, julgamento
p~r BBcr1;1tinio' seor-eto., 0!1,' s.i algum examínarlor-o ex:igiT.por vota
çao nominal, da qna I :;81"a Iavcade termo!"

:L Art., 36. Q' resultado dos-exaures ser-á no, mesmo dia lançado
em livro propnio, na sccretaa-ia; du escola; assignadopela.commíssão
cxat ..unndora, q~le. não poder-a adiar a sua aseignatnra, e jamais
pod~rà ser alterado,
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DECRETO N. 6006 - DE 2 DE MAIO DE 1906

5lr

1$400
1$800
$140
$700
$800

Approva, mediante condições, 05 estudos definitivos e orçamentos
da 2'" secção da Esa-ada de Ferro de Bahurú a Ouyabé.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo aO que requereu a. Companhia. de Estradas de Ferro
Noroeste do Braail, cessíonaría da Estrada de Ferro de Bahur'Ú
a Cuyabã, decreto. :

Artigo unico. Ficam approvados os estudos definitivos e
orçamentos corcespondent s.á 21' sucção de Estrada de Ferro de
Bahut'ú a Ouyabã, na extensão de 136 kilometros de linha,
mediante as clausutas que com este baixam, assígnadas pelo
Míntstro de Estado dos Negocias da Induatr'ia, Viação e Obras
Publlcas,

Rio de Janeiro, '2 de maio de 19ü6, 18<) da Republica.,

FRANCISCO DE PAULA RODRIG.uES ,,A:LYES.

Lauro 8everiano Mülle1·.

Clausulas aque se refere o decreto n, ~~~~J desta data
[

A companhia adaptará a linha azul _8 não a vermelha,
figurada Das plantas apresentadas, para o tr-açado entre as
estacas 1.~05+5a 1.294+5; 1.6,10 a 1.832+3; 2.914 a
:2.073+8 e 3.205 a 3.291+8,5.,

Jl

Apresentara novos estudos da linha entre ·as estacas 4. 150
~ 4.350; 4..450 a 4.700; 4.850 a ,L970 e 6.550 a 6.750.

Jll

Dentro do prazo -de um mez serão apresentadas as plantas
dos reconhecimentos parciaesv de contormtdade .eom a alineaP
do aviso n, 37, do 12 de fevereiro do corrente anuo, bem
como os typos de drenos dos tubos a empregar na constru
ação.

IV
Os preços a applíear na fixação do capital serão os 'pro

postos lpela companhia, accrescídos dos ·seguintes :
Poste, telegraphicos a....................... 3$000
Assentamento de vía-perrnaneuta por metro

corrente ••.•.•.•....•••••........•.....•..
Dormentes a...•.•..........••••...•.•...••....
Asseotamerrto da linha telegraphíca, por metro
Construcçãode cercas.......•...•.....•.•.. '•..•
Lastro ccllocadc e regulado, por metro corrente



518 xcros no PODER EXECUTIVO

v
.1.< ica marcado o prazo de tres mezes para. o inicio da.

construccãc e o de dous annos para a entrega da estrada ao
trafego, contados da data. da approvação dos estudos.

Rio de Janeiro, :2 de maio de 1906. - Lauro Seeeriano
111üller.

DECRETO N. 6007 - DE 2 DE "AIO DE 1906

Concede autorlaução á Companhia. (Pa'lmeira:3 Limitcd» para
funocíonar na Republtca.,

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Palmeiras Limited,
devidamente representada. decreta:

Artigo único. E' concedida autorização a Companhia Pai
meirae Limited, para funccionar na Ri-publica com os estatutos
que apreeentcu, mediante as clausulas que a este acompanham
assignadas pelo Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas
e ficando a mesma companhia obrigada ao cumprimento das
formalidades exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1906, 18° da Republica.

FRAI'\CISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES,

Lauro Severiano ~Müller,

Cfausulas que acompanham o decreto n , 6007, desta data

A Companhia Palmeiras Limited é obrigada a ter um repre
sentante no Brazil com plenos e illimitados poderes para tratar
e definitivamente resolver as questões que se suscitarem. quer
com o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado
e receber citação inicial pela companhia.

JI

Todos os actos que praticar no Bl'azil ficarão sujeitos uni
oamente as respectivas leis e regulamentos e á junsdíccão de
seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum. possa a referida companhia reclamar qualquer
eaoepcãc fundada em seus estatutos, cujas disposições não po
derão servir de base para qualquer reclamação concernente
á execução das obras ou serviços a que ellos se referem.

III

Fica dependente da autorização do Governo qualquer alte
ração qUB a companhia tenha de fazer nos respectivos esta tu-
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tos. Ser-lhe-lia cassada a autorização para íuncoíonar na Repu
blíca si infringir esta. clausula.

IV
Fica entendido que a autorízação é dada. sem prejuízo do

principio de achar-se a companhia sujeita és disposições do
direito nacional que regem as sociedades anonyraas.

V

A íntracção de qualquer das clausulas, para a qual- não
esteja comminada pena especial, será punida com ao multa de
1:000$ a 5:000$ e. no caso de reíncidencia, pela cassaça? da
autorização concedida pelo decreto em virtude do qual barxam
as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1905.- Louro Seoeríano
JlÜller.

Eu abaixo assígnado, Alan Charles Comerford, tabellíão pu
blico da cidade de Londres por nomeação real, devidamente
juramentado e em exercido, pelo presente certifico e atte~to
ar quem interessar possa que a assignatura H. F. Bartle.U fmt.a
e subscri pta na certidão de incorporação da, oompanhía desí
guada Palmeiras Limited, aqui annexa e marcada com ~ lettra
A, é a mesma assignatura feita e subscrípta nas certidões es
criptas ao pé dos exemplares officiaes da escriptura social e dos
estatutos da dita companhia, aqui annexos e marcados respe
ctivamente com as lettras B e C. é a verdadeira de Herbert
Fogelstrom Bal·tlett,~ archivista de sociedades anonymas da.
Inglaterra, o qual de seu própr-io punho a subscreveu em minha
presença.

E cortífico mais que os documentos aqui tambem annesos
e marcados respectivamente com as lettras D, E e F conteem
e são traducções fieis e conformes dos ditos certidão de incor
poração e exemplares offlciaes para o idioma portuguez,

E que. portanto, os referidos certidão de incorporação,
exemplares officiaes e traducções são dignos de toda. a fé e
credito tanto ju .ícíal como extrajudicialmente.

Em testemunho do que este assigno e selto com o scllo do
fl?eu offi.ci~ Ea dita cidade de Londres e faço aqui ,ligar os refe
rídos cei-tídão de incorporação, exemplares oíficiaes e tradu..
cções aos dias quinze de maio do anno do Senhor demil nove
centos e cinco.- Veritas, Alan C. Comerford, tabellião -pu
blíco,

Reconheço verdadeira a assígnatura retro de Alan charles
Comerford, tabelhão publico desta cidade, e para constar onde
convier, a pedido do mesmo, passei a presente, que assígneí, e
fiz sellar com o sello das armas deste Consulado da República
dos Estados Unidos do Brazil em Londres, aos dezeseis de maio
de 1905.- F. AJves Vieira; ccnsul geral.
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,~Reoonheço ;verdadeiraa'assig.natnr.a dosr. 'F. Alves vielra;
-ousul geral em Londres.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1906.- Pelo director geral
Alexandrino de Oliveira. ~

LEIS 'SOBRE :AS COMPANHIAS DE 1862 A 1900

Companhia por acções de responsabilidade limitada - mscn
ptura social da Companhia «Palmefr-as » de responsabili
dade limitada.

1.0O .nome da companhia é: Companhia «Palmeiras », de
responsabílídede limitada.

2~o A séde legdI 'da companhia. serã. 'situada na 'Inglaterra.
3.° Os fins para os quaes a companhia se ·estabelecesáo os

seguintes:

1. Adquirir a proprtedadee terras conhecidas sob o nome
de « Palmeíras » situadas no Estado de S. Paulo, nos Estados
Unidos do Braail, e -em-vísta dísto eutnar- em ajuste 'com o dono
da dita.peopmedade e tenras nos termos .docomeacto aos quaes
'se .refere.a .cleusuta III dos artigos de cssocíaçãoda companhia e
dar-lhe cumnrtrnento 'com ousem modificação.

2. Adql.lirir por. compra ou pOI' outro meío quaesquer outras
propríedaues, domíníoe ,OU ínteresses oa Inglaterra, Brazíd ou
em 'qualquer .outcopalz ou nas calúnias bnitannícas, .segundo
a. companhia io julgaa- conveníenze..e de .explorarv dcaenvolver
e- reger .<1. dita propr-iedade das Palmeíras "e as outras pro
pricdades, herdades ou interesses .que venham a ser-eemprados
ou adqninldos, ,conforme foi díto.,

3. Emprehender toda, em parte da tndnstría e trabalhos
de agricultores, íazenueíros ou plantadores, e productoresde
milho, algodão, arroz.iassucar, cafe,cacáo.,feijão" fructas, hor
taliças c qualquer outroproducto que possa ser obtido e .pro
<luzido na .dita 'herdade das Palmeiras ou emquaiquer 'outra
proprícdade-ou fa.zenda que possa ser comprada .ou adquirida
conforme -foI dito ;empr.ehender também todas ou quaesquer
das mdustroae ôe fabrtoo de cerveja, de dísttlíação, refinação,
cultivo, cr-iação de cavallos ou gado de toda. a .especíe, -bem
como 'as, Industnias de mercadores, onanufaotsnreiroe, fretadores,
eommereíantes, exportador-es, .ímpontadores, fazendeiros, cor
retores, carIle:teiros, agentes, .negoeíantes em ;geral e qualquer
ofücío OU"outra induatria. que paneçaa 'companhia puder ,ser
convenientemente emprchendida em connextdade com qualquer
das supra mencionadas ou calculada de directa. ou ínulrecta
mente eugmenter :0 valor ou tornarmaís rendosa qualquer das
propriedades ou 'haveres -da ~compan~hia.

4~ Dispor tenrenos pana .edínceeões e nelles \edific.ar~con~
cerítar.anetnorac, uaaer anren.lameutos.para odificações,adeantar
quantias a pessoas que 'queira-m edíâcar .ou paea ousro ríím,
desenvolvere reparar, ou unelhosar 'qualquer das propniedades
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da companhia"da. maneira que for julgada conveniente para
favorecer os interesses da companhia.•

5. Comprar ou adquíelc por outro 'meio eemprehonder
toda ou alguma porção de negocio oulndustria, propriedade ou
responsabilidades de índíviduo ou companhia mettida .em al
guma industria ou negocio na Inglaterra, Brazil, 'ou em OUt1'2,
parte que esta companhia esteja, autorizada a ompeeheuder.
ou que possuísse alguma propne Iade apropriada aos, âus da
companhia.

6. Construir, executar, manter, melhorar, reger, utilizar,
dominar e superintender quaesquer estradas, camínhcs, tnans
wias, ramaes de vias fcrrcas, vias fér-reas reduzidas, vías de .car
regamento, portos, docas, pontes.croser-vatorjos, obras hydrau
lícas, canalizações, cães, feitorias, armazens e OU~l'(tS obras
ou empcezas que pareçam directamente ou tndirectamentc ateis
a qualquer dos fins da companhia, e ainda contribuir, sub
sídíariou de qualquer outra fôrma auxiliar ou participar em
qualquer dessas emprezas.

7, Entrar em qualquer ajuste com qualquer.gcvemev Es
tado, poder, autoridade suprema, municipal, Iocal ou outra
que pareça util aos fins da companhia ou alguns desses fins G
obter de qualquer governo, Estado, poder, ou autoridade
quaosquer regaíras, privilegias ou concessões que a oompanbia
reputar uteis a obter-se e executar, esercer , dar, cumprimento
a, taes ajustes, regalias ou direitos, prtvítegtos ali concessões,
bem como estabelecer ou constituir 'Iegalmento ca companhín
como-sociedade anonyma ou outra sociedade no Brazrl ou em
qualquer colonta ingleza,paiz ou Estado estrangeiro. e pro
curar que a companhia seja registrada ou legalmente auto
rizada em qualquer colonia britanníca, paiz ou lagar estran
gdro.

8. Entrar em sociedade ou em qualquer ajuste para par
ticiparem lucros e união de interesses, concessões reciprocas
ou cooperação com qualquer pessoa, companhia ou sociedade,
promovendo ou mettida, ou prestes a promover ou a metter-so
em qualquer negocio ou transacção que esta companhia. esteja
autor-izada a promover ou empreneuder cu ainda qualquer
negocio ou transacção que possa ser 'levada avante de maneira
que delle resulte directa ou íudíreetamentealgum 'beneficio
:para esta companhia, tomar ou adquirir de qualquer Ior.oe. e
ser portadora de acções ou possuir capital dessas ou vetores das
mesmas e bem assim subsidiar ou auxüíar de qualquer modo
urna tal companhia e ainda vender, reter, reerntttir .com-ou
sem garantias, ou negociar de qualquer outra fórma com taes
acções, capital ou valores.

9. Geralmente comprar, tomar de ':renda ou ,por troca,
tomar de aluguel ou adquÜ'irdequalquer outramltneil'<2.
qualquer propriedade, mobiliaria ou ímmobillaria 'e,quaes
quer regalias, direitos ou privilegios, que a compauhíajulga;
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necessários OU uteis com respeito a qualquer desses fins c
objectos e em condições de poderem. ser emprehendidos com
proveito em connexão com qualquer propriedade ou direitos
então por elta possuídos e em particular quaesquer terrenos,
casas, edificios, servidões, licenças, privilegias, maohjnas, na
vias, barcas, material de via férrea, material cn-cuiante, appa-
relhos de fundos de mercancias de toda a especíe, ~

10. Auxiliar no estabelecimento e manutenção de hos
pltaes, escolas, sociedades cooperativas, associações ou insti
tuições destinadas a, bcncflctar as pessoas empregadas pela.
companhia, ou tendo negocias com ella, ou ate mesmo que 'não
te~ham ligação alguma com a mesma c de dar por aubscrl
pçao quaesquer quantias para obras do bcneflcencía ou carí
dade.

!1. Fazer venda da empreza da compa.nbia ou. de qualquer
porcao deIla por considerações que a companhia. estimar pro
prías, e em particular por acções ou obrigações, capital de
obr}gações ou outros valores de qualquer outra companhia ou
sociedade, que tiver fins em tudo ou em parte semelhantes aos
desta companhia.

12. Promover qualquer outra companhia ou sociedade no
intuito della adqulrlr toda ou porção da propriedade, direitos
e responsabilidades da companhia ou para qualquer outro .âm
que pareça dírectamente ou indirectamente calculado a bene
flciar esta. companhia.

13. Dar collocaçâo ou emprego aos capítaes da compa
nhia, que não sejam ímmedíatamente necessarios, e isto com
taes garantias e pela fórrna que venha a ser determinado no
momento dado, G remunerar qualquer pessoa ou pessoas por
serviços prestados ou a prestar em collocando aeçõcs ou vetores
da companhia. ou ainda a respeito da rormação ou estabeleci
menta da companhia.

14. Emprestai' dinheiro a qualquer pessoa ou pessoas e em
condições que parecerem acceitaveís e particularmente aos
freguezes da companhia OH ás pessoas que tiverem negocias com
olla, e caucionar a execução de eoutractos feitos pelos socíos ou
por pessóas tendo negocias com a companhia,

15. Tomar de emprestimo ou levantar dinheiro e emittir
debentures, obrigações ou capital de obrigações com ou sem
encargo eu hypotheca sobre toda ou qualquer porção de pro
priedade da companhia, ta.nto actual como futura, incluindo
capitaes não cobrados, e comprar, remir, Iiqutoar, ou ad
quirir de qualquer outra forma taes valores.

16. Executar e levar a atreito todas ou qualquer .das rnen
cíonadas cousas, ou na qualidade de executor principal ou de
agentes ou de contractadores ou por outro forma e isto ou pri
távamente ou conjunctamente com outros e mais ou por meio
de agentes, sub-contractadores, fídei-commlssartos ou por outra
maneíra ainda.
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17. Vender, melhorar, reger, desenvolver, arrendar,.hypo
thecar, onerar, exonerar. dispor de, utiliza!' ou de qualquer
outro fôrma. tratar de toda ou de qualquer porção das proprie-
dades e direítos da companhia. '

18. Fazer tudo o mais que possa ser util e conveniente
para conseguir os supra mencionados fins, ou objectos de tal
sorte que o termo companhia nesta clausula se repute incluir
qualquer sociedade ou qualquer dift'erente conjuncto de pessoas
quer íncorpor-das quer não incorporadas e tanto com domicilio
no Reino Uuido ou Brazil , como em qualquer outra parte.

4. 0 A responsabiltdade dos sacias é limitada.
5.° O capital da companhia é de i: 10.000 dividido em

10.000 acções ordinarias de ·S 1 cada uma com faculdade de au
gmentar o naplta; e de emittir acções sobre o capital, angmen
jade sob as condições e termos e com direitos de preterencía ,
dífferídos, qualificados ou especíaes e mais os privilegias an
nexos que qualquer assembtea geral determinar, ou resolver
ao ereação de tal capital, de tal fórma, porém, que quando forem
emittidas acções com quaesquer direitos de prefereucia, ou
especíaes a seu respeito, taos direitos não poderão ser alte
rados de outro forma que consoante as prescrípcões ou pro
visões contidas nas clausulas 55, ou 154 dos estatutos se
guintes.

Nós, os diversos cavalheiros, cujos nomes e endereços se
acham insci-íptos abaixo, desejamos nos constituir em compa
nhia, em conformidade com essa escriptura social e eoncor..
damos respectivamente a tomar o numero de acções no capital
da companhia designado ao lado dos nossos nomes respectivos.

Nomes, endereços e CJ.twlificaçães dos subscriptores

Numero de aoções tomadas por cada subscriptor.
S. H. Pettre, Ingatestoue, Essex, Esquíre •....•••••. " . . . 1
R. F. \V. Colley, 25 Kensington Court London W. Esquire 1
Stephen, F. E. Sc -op 2 Alexandor Square, South Kensington,

London S. D....................................... I
Hubert Blouut, 3 Norfolk R.et, W. Gentleman.......... 1
F. G. Sande, 8 Sprowston Forest Gate, Gentleman..... 1
J. Barry, 2 Northbrook Gardens, York Road, Ilford

Genulcman., . .. • . . . . . . . • . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . • ••. . 1
E. March, 20 Sydner Road, Hornsey, N. Gentleman..... 1

Feito em 24 de Novembro de 1904.
Testemunha. de todas assígnaturas supra.-P. li. Welib.

escrevente dos 81'S. Blount, Lynch, e Pettre 48, Albomaher
Street, London, \V. solicitadores.

Registrada com os estatutos socíaes,
E' copia conforme - A.. F. Bcrleü, arehívíeta das sociedades

anonymas.
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36. Em que casos os dícectores poderão declinar o registro do
traspasse.

37. O traspasse deve ficar no escríptorío; dando-se compro-
vação do titulo.

38. Quando se tem de reter as escrípturas dos traspasses.
39. Propina. por traspasses.
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43. Faculdade de emttrír titulas de acções.•
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Ccnoersõo de acçôes em wpii'at insc;'ipto

45. Conversão de acções em capital íusorlpto e reconversão,
46. Transforencia de capital inscripto.
47. Direito dos portadores.

Augmento e veâvcçao do capital

48. Faculdade de augmentar o capítal,
49. Em que condições podem novas aeçães emítür-se relativa

mente a prererencías. etc.
50. Quanto a offerocer aos sócios actuaes.
51. Atú que, ponto as novas ucções.so equiparam: ús acções do

capital original ordinario.
52. Reduoção do capital, etc.
53. Subdivisão em ordtnarías e acções depreferenoía.
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Alterações de direitos

54. Faculdade de modificar direitos.

Facuidadee para: contrahú' emp)'estimos

55. Faculdades para contrahír emprestimos.
56. Condições sob as quaes se possam contrahir emprestimos
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Secção da lei de 1900 sobre companhias
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Assembldas geraes

61. A assembléa exigida por lei.
62. De quando se tem de celebrar as assembléas geraes

ordinarias.
63. Distíncção entre asssmbléas ordinarias e extraordinarías.
64. D@ quando se tem de convocar uma assembíoa extraor

dinaria.
65. Notificação da assembléa,
66. Omissão da notificação.

Andamento nas assembléae qeraes

67. Trabalhos de uma assembléa geral ordinaria.
68. Quorum.
69. prssídencia da assemhléa geral.
70. Não havendo quorum, de como a assembléa ha de ser

dissolvida e em que caso adiada,
71. E como as questões toem de ser resolvidas nas assembléas.
72. Como constará da adopcão de urna resolução quando não

se exige escrutínio.
73. Escrutínio.
74. Faculdade de adiar a assembléa geral.
75. Proseguimento da assembléa, não obstante o pedido de

escrutínio.
76. Em que casos se faz o escrutínio Sem adiamento.

Votos dos sacias

n. Votos dos sacias.
78. Votos a respeito de acções de sacias fallecidos ou fallídos,
79. Comproprietarios.
80. Procuradores são admittidos.
81. As procurações a depositar na séde,
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8;) Validade do voto por procuração não obstante revogaçâo
do mandato.

83. Portadores de titulas de seções não votam porprocuração,
84. Formula da procuração. ,
85. Nenhum sacio tem direito de vota!' emquanto é devedor

á companhia.

Dírectores

86. Numero de directoros.
87. Primeiros dírectores,
88. Poder dos dírectores para designar directores addícíonaea,
89. Qualificação dos dtrectores.
90. Remuneração dos directores.
91. Dtrectorea funceionam não obstante vacancía,
92. De quando fica vago o cargo de dlrector-.
93. Um dírector pôde exercer outro cargo na companhia.
94. Osdirectores podem fazer contractos com a companhia.

Alteração dos dírectores

95. Alteração e sahída dos directores.
96. Quacs os directores a sahír.
97. Assembléa para preencher vagas.
98. Directores que sahem a continuar no cargo até 8., desi

gnação de SUCC8f:.\SOres.
99. Poder da assembléa geral para. augraentar ou reduzir o

numero dos directores.
100. Poder de remover um dírector,
101. De-quando um candidato para um cargo de dírector tem

de dar parte.

Dírectores gerentes

102. Podei" para designar directores gerentes.
103, Condições a que ficam sujeitos.
104. Remuneração do director gerente.
105. Poderes e deveres do director gerente.

Proceder dos dírectores

lOG. Reuniões dos dírectores, quorum, etc. Nenhum aviso a
directores ausentes fóra do paiz.

107. Decisão de questão,
108. Presidente e vioo-presidente.
109. Poderes da reunião dos directores.
110. Faculdade par", designar comrmssões e para delegar.
111. Proceder das commíssões.
112. Os aetos da direeção ou da. commíssão quando valiosos,

não obstante defeitos aa nomeação,
113. Resoluções tornadas fóra das reuniões do conselho.
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Poderes dos direetores

114. Paderes. geraesde. companhia conferidos' aos díreetores .
LlS, Poderes especificados concedidos aos directores :

1. Pagar as despezas preliminares.
::? Adquirir proprredades.
:3. Pagar propríedad s por meio de, acções, obrigações. etc,
4. Garantír contractos por meio de hypothecas. .
5, Nornetr empregados, etc.
6, Accetta I' a entrega de aeções.
7. Designar depositarias.
8. Propor e sustentar pleitos, etc.
9. Passar recibos.

10. Autorizar acceitações, etc.
11. Da. segurança por meio de indemnização.
12. Conceder porcentagens.
13. Estabelecer um fundo de reserva.

Administração local

116. Gerencia local.
117. Conselho local.
118. Poderes de procuração.
11s. Snb-rlelegação.
120. Lei de 1864, sobre seüos soeíaes e Ielsdascorupanhias 188:3

sobre o registro colonial.
121. Leis Iocaes,

Dividendos

122. Dividendos sobre as acções ordínarías.
123. Nenhum dividendo para capital , pago antecipadamente e

produzindo juros.
124. Declaração dos dividendos.
125. Restricções nas quantias dos dividendos.
126. Dividendo a pagar só dos lucros e sem jUl'OS.
127. Avaliações dos lucros.
128. Dividendos provisorios.
129. Dividas podem ser deduzidas,
1:30. Direito de reter dividendos sobre acções de socíos fallecí-

dos ou fallidos.
131. Dividendo do comproprtetarios.
132. Traspasses não traspassam dividendos antes -do registre.
133. Notificação do dividendo'.
134. Dividendos pagnveíe por cheques pelo Correio,
]35, Cheques perdidos,
136. Dividendos não reclamados.

Contas

137. Contas ao escripturar-se,
U8. Inspecção pelos socíos,



139. Conta. annnal e folha de balanço.
140. Relataria annnal dos dtrectores.
1-11. Cópias a remetter aos socíos.

Re~isão das Contas

142. Contas a serem revistadas annualmente.
143. Conselho flscal .
144. Quando teem de reputar-se as contas como assentes.

Notificações

145. De como se participam aos sacias as notificações.
146. Sacias residindo no estrangeiro.
147. Notificação, .qneudo faltar endereço.
148. Notificação. quando se faz por annuncio.
149. Xotificação <~ oompropríetacío.
150. De quando a notificação feita pelo Correio se reputa bas

sente.
]51. Cessiouar'ios, etc., obrigados por notificações feitas ante

rtormente.
16~. De como se tem de computar o tempo.
16:.1. Assígnaturas pela companhia.

Liquidação

154. Distribuição do <letivo in specic,
155. Expedição aos agentes londrinos para sacias residindo

fóra da jurlsdlccão,

Iiulemwisaçao e -responsobiiidade

156. Indernnízação.
l.57. Responsabihdudo individual dos direetores.

LEIS DAS COMPANHrAS 1862 -1900

Estattutos d:rl, Soeiedade « l.?ablleiras», de
Tesponsabil idade AilniiJada

Companhia limitada por acçôes

PRELI},!IKARES

l-nserpretação

I. As notas margiuaes, a seguir. em nada affectarão a
construcção destes presentes artigos. e nesta escriptura, salvo
no caso de encontrar-se alguma cousa no assumpto ou no con
texto, que seja. inconsistente com eilaa.

«A séde », significa a séde legal da companhia. num tempo
determinado.

Executivo - 10(11)
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.(( O registro» significa o registro dos socios que tem de
ser escripturado consoante a secção 25 da « Lei das Compa
nhias, 1802."

«O dividendo» inclue o bonus.
-« O mez » entende-se mez astronomlco,
«,PoI'escripto» quer dizer escripto ou impresso, ou parte

escripto e pa.rte impresso.
({ Sallo » entende-se sello commum da companhia.
e Directores» entende-se dos directores eífectivos no tempo

dado.
« Resolução especial» e «Resolução extraordínarla » teem o

sentido que lhes é attribuido respectivamente pela lei das
companhias 1862.

Vocabulos que, de sua natureza, importam somente o sin
gular, levam incluído o plural e vice-versa, vocabulcs que,
de sua natureza, importam só genero masculino, levam íncluido
o genero feminino.

Vocabulos com referencia a pessoas levam incluídas as cor
porações, sociedades ou aggremiações de pessoas de qualquer
espeeíe,

A ioôeuo A não tem applicação

2. Os regulamentos contidos na tabella A no primeiro
appenso annexo á lei das companhias 1862 não terão applícação
á esta companhia.

Ajuste preliminar

3. A companhia deverá sem demora entrar em ajuste com
o conde Henrique de Legge nos termos do contracto, que já.
tem sido preparado e que com o fim de: authenticar tem sido
assignado por Alfredo João Blomet, solicitador do Supremo
Tribuna.I,6 os directores darão execução ao dito ajuste, mas
com pleno poder de opportunamente poderem concordar em
qualquer modtflcaçãu de seus termos, seja antes, seja depois de
sua execução.

A base sobro a qual a companhia se constitue consiste em
que a companhia faz acquisíção da propriedade cornprehendida
no dito ajuste e nos termos all! indicados, sujeitos a qualquer
modíflcação, si houver alguma, como se disse.

A companhia não compra acções nem SObl'8 eUas empresta

4. Nenhum dos fundos da companhia deverá ser applicado
para. compra de acçêes da mesma companhia ou emprestimos
sobre essas acções.

Dístribwíçãa das acções

5. As acções hão de estar debaixo da gerencía dos díre
ctores, os quaes podem repartil-as ou dispor dellas de qualquer
Iórma a. taes pessoas, sob taes termos e condições, e seja com
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premio, seja sem elle, e em tal occasíão do tempo, quo os di
rectoresjulgarem conveniente, sempre, todavia, sujeitas ãsestí
pulações contidas no ajuste mencionado na. clausula 3, CO~ re
Ierencia as accões e sua distribuição consoante o alli estatuído,

Quotas sobre acçõee a pagar deoíâamente

6. Si pelas condições da attribuição de qualquer accãc o
total ou parte da quantia de preço de sua emissão tiver de ser
pago por entradas successívas, cada entrada, quando fôrdevida,
tem de SCH' paga á companhia pela. pessoa que Dessetem12D e
em diante terá de ser o portador registrado da acção ou então o
seu legal representante pessoal.

Inscripção de eerauetsco« de adjudicações e covuracíee

7. Com referencia a todas as distribuições de acçõss os di
rectores cumprirão devidamente com a Secção 73. da lei- ôas
companhias, 1900.

Restricções da ~ distrilJuiçãoMle «ccôes

8. Nocaso da companhia oífereeer algumas das suas acções
ao publico para subscrtpção:

a) os directores não farão qualquer' adjudicação a menos e
até que 10 % pelo menos das acções assim offerecídas tenham
sido subscríptas e as sommas a pagar, ao fazer-se o pedido ha
jam sido pagas e recebidas pela companhia; todavia esta pre
scripç~o não tem mais apphcação depois que a primeira adju
dicaçãô de acçôaa oüececídas ao publico por subscrípção tiver
sido feita;

b) a quantia apagar, ao fazer-se o pedido de cada acção
assim oüureeida, nunca será menos de 5 % da quantia nominal
da aeção,

Commissôcs para coilocor cccass

g. Si a companhia otferecer em qualquer tempo porção de
suas acções ao publico para subsenpcão, poderão os díreetores
exercer os poderes conferidos á companhia. pela Secção 3ll. da.
lei das companhias de 1900, de tal modo, porém, que a com
missão não Ultrapasse la % sobre as acções offerecidas de cada
vez.

Registí'O dos directoree

10. A companhia deverá. ter na sua séde um registro, con
tendo os nomes, endereços e occupações dos seus directores,terá
de remetter ao escrí vão das companhias de aeçõos cópia. de tal
registro e terá tambem a participar..lhe oecasíonalmente qual
quer mudança, que oecorrer nos directores,
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Lista a_nnua~ e s:Mmmario

11. A companhta tem de cumprir- com a seeçâo de êg da lei:
das eompaahias de 1862, ~onfurme se acha.emendada peta Se
cção 19 da lei das companhias de 1900, e vem a ser de fazer ao
meDOS uma vez cada anno uma lista e um summar-io relativa
mente ao capital, as acoõee, aos auctos , ás hypothecas e a qual
quer outro e de remetter uma cópia disto ao escrivão das com
panhias por acçõcs, e de cumprir DO mais com o estatuído nas
ditas secções,

Emissao suját(), a condaçõee dwe~'sas quanto 4s entradas

12. Na emissão de accões pôde a companhia fazer combi
nações para qualquer dífferença entre os portadores dessas
aeções Da somma das entradas a serem pagas e no tempo do
pagamento dessas entradas ou quotas.

Responeabiiidade dos compropríetarios de ocções

13. Os comproprietarios de uma acçào serão responsaveis
tanto individual con-c coujunctameute pelo pagamento de todas
;;'8 quotas e entradas devidas a respeito de tal acçâo.

Fidei-commieeoe não admittidos

14.' A não ser que se providencie por outra fôrma neste
particular. esta a, companhia. autorizada a tratar o portador,
regü3tl'ada de qualquer acção, como sendo o dono absoluto delta,
e, portanto, ella não estará obrigada. (excepto quando man
dada por um nibunal de [ur-isdíeçâc competente ou quando
exigido pelas leis) a. reconhecer qualquer reclamação equttaver
ou outra a. respeito. ou no interesse de tal acção da parte de
qualquer outra pessca.

l.tUestados

15, Os atteatadoa de titules para acções teem de ser emit
tidos sob o seno d::. companhia e assígnados por dous directores
B referendados pela, assignatura do secretario ou outra qualquer
pessoa designada pelos dtrectores.

Qu-em tem direito ao atteetado e notureso: deite

16. Cada sacio seré direito a um attestado pelas acções
registradas em seu nome ou a diversos artestados, cada qual
P01' uma parto das taes acções. Cada attestado de aeções. de..
verá especlâoar os numeres marcados dae acçõea com refereneia
ás qua-s o etteetadc é cmitttdo, bBID como a somma paga á;
conta deltas.
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Da emissão de novo (J)testado, em vez de um deteriorado perdido,
,Ou destruido

17. Si nm attestado for gasto ou deteriorado, então poderão
os dírectores á vista delle mandar que 'o mesmo seja annul
lado, e que em seu lugar se passe um novo attestado; 8, no
caso de algum attestado se perder ou ser destruido, então pro-
vado isto ao contento dos díreetores e paga a indernnizaç'ão
julgada equitativa pelos directores, passar-se·ha um DOVO attes
tado em vez daquelle á pessoa que se achar com direito ao tal
attestudo perdido ou destruido.

EmoZumentos

18. A quantia ode -1$, ,OU ainda quantia menoe.conrorme os
dir ectores o determinarem, terá de ser paga..á companhia por
cada attestado que for passado sobre a ultima precedente clau
sula.

Appellos

19. Os dírectores poderão fazer opportunamente os appellos
que julgarem convenientes aos soeios a. respeito de todas as
quantias de dinheiro aluda não pagas sobre as noções respectí
vamente possuídas por eUes e as quaes, pelas condiç?'eS da sua
adjudteação, não tenham de ser pagas em épocas determinadas
e cada sócio deverá pagar ao quantia correspondente li cada con
vite a elle dirigido, ás pessoas e nas épocas (prazos) .e nos lo
gares designados pelos directores. Uma enteada pode tornar-se
pagável por quotas.

Quando se refuta um appello como feito

20. O appello será reputado como tendo sido feito, quando
tiver sido passada a resolução dosdírectores, autorízande tal
appallo.

Participação do appeUo

21. De qualquer appellotem de se dar norteia por espaço
de 14 dias, espeolfícando .o tempo e o lagar do pagamento e a
quem tal pagamento tem de ser feito. Em antes do momente
ou prazo fixo para o pagamento, podem os directores par aviso
escriptoaos sacias revogar o appello ou prorogar o prazo pa-r8.
o pagamenta.

Quando se tem de paga'!' jtt)"os sobre ent'i"adas ou quotas pagaveis

22. Si a somma a pagarem referencia a qualquer appéllo
ou quota, ou entrada. não for paga no dia ou antes do dia
apontado para tal pagamento, o portador então existente da
acção, a respeito da qual .o convite tinha sido feito ou c"Qja
entrada esteja em debito, terá de pagar os juros pela mesma;
na razão d~l0 10por cento por anno a contar do dia apontado
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paravseu pagamento até ao momento do pagamento actual
aínda a qualquer outra taxa, consoante os directores determi
narem.

Pagamento de entradas por antecipação

23. Poderão os díreetores, si o julgarem util, receber de
qualquer soeío disposto a adeantar a somma, tanto em metal
sonante como em valores. toda ou qualquer porção da quantia
devida pelas acções por elle possuídas e além das quantias pre
sentemente exigidas, e sobre a quantia assim paga ou satisfeita
antecipadamente ou ainda tal porção della que occasíonalmente
exceda. a somma dos convites feitos então sobre as acções, a
respeito das quaes essa. tal antecipação houver sido feita, po
derá a companhia pagar juros segundo a taxa em que concor
darem o sacio que pagar essa somma por antecipação e os di
rectores.

CONFISCAÇ'io E DIREITO DE RE1'ENÇÃO

Si ttma entrada ou quota não for paga, dar-se-tia aviso

24. Si o sacio deixar de pagar alguma entrada ou quota
no dia ou antes do dia apontado para o pagamento das mesmas.
poderão os dtrectores em qualquer tempo depois ou durante o
tempo, que a entrada ou quota ficar por pagar, mandar aviso
a tal Súcia pedindo-lhe mpara pagar as mesmas e juntamente
qualquer juro que haja accrescido e todas as despesas que
hajam sido incorridas pela companhia por motivo dessa falta
de pagamento.

Fórma do aviso

25. O aviso designará. o dia (não podendo ser este menos
de 14 dias a contar da data. do aviso) e o lagar ou Iogares ,
quando e onde tal entrada oU quota e tal juro e despezas acima
mencionadosteem de ser pagos. O aviso deverá tambem es·
tatuir que, no caso de não pagamento no prazo ou antes do
prazo e DO logar designado, as acções <1 respeito das quaes o
convite fôra feito ou a quota é pagavel, estarão sujeitas a serem
tidas como confiscadas.

Si o aviso não sortir effeitô então as acçôes pode1'áo ser
confiscadas

26. 08.0'40 não se cumprir com os requisitos de tal aviso
supra. dito, toda. a acção com referencia á qual tal aviso fôra
dado, poderá ao depois e em qualquer data que se queira,
antes do pagamento de todos os convites ou entradas, juros e
despezas devidos a seu respeito, ser confiscada por uma reso
lução dos dírectores passada neste intuito. Tal confiscação
comprehenderã todos os dividendos annuneiados em reterencía
ás acções confiscadas e não realmente pagas antes da.confiscação.
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Acções confiscadas tornam-se propl"iedade da companhirt

27. Quaesquer acções assim confiscadas reputar-se-hão
propriedade da companhia e os directores podem vendel-as,
readjudíoar ou por outra forma dispor dellas, da maneira que
o Julgarem conveniente.

Faculdade de annullar confiscação

28. Os díreetores podem em todo tempo, ernquanto as
acções confiscadasnão tiverem sido vendidas, reassignadas ou
por outra fôrma utilizadas, annullar sua confiscação sob taes
condições que julgarem conveniente.

Quantias em atraso a pagar

29. Todo soclo, cujas acções tenham sido confiscadas, será,
não obstante ísso, obrigado a pagar e terá que pagar sem de
mora á companhia todos os convites, entradas, juros e despezas
devidos por e a respeito dessas acções no momento de sua
confiscação, juntamente com ojuro competente; a contar da
data da confiscação até o pagamento, na razão de 10 % ao
anno, os dírectoree promoverão o pagamento dessas quantias
ou de qualquer par-te dellas, si o julgarem conveniente, sem,
comtudo, haver para elles obrigação de o fazer.

Díreito d'~ compomhía sobre as acções

30. A companhia terá um primeiro e supremo direito
sobr,e todas as acções registradas em nome de cada sacio ( quer
se trate de soeios isolados, quer de sacias unidos com outros,
pelas suas dividas, responsabilidades e compromissos, 'quer
delle prtvativamento, quer delle junto com qualquer outra
pessoa a respeito ou com a companhia, e isto tanto para o caso
de haver de facto chegado o prazo para o pagamento, cumpri
mento ou descarga ou que este prazo não tenha chegado e não
se ha de crear- juro algum equitavel sobre qualquer acção ,
excepto sobre a base e a condição, que a clausula 14 neste parti
cular surta seu pleno effeito. O tal direito estender-se-ha a
todos os dividendos, que então forem declarados com referenda
a tacs acções , salvo combinação contraria. o registro da tras
lação de acções produzira o effeito de desistencia Ou de cessação
do direito da companhia (si houvesse sobre taes acções) ,

Como tornar effecüoo direito por meio de venda

31. No intuito de tomar effectivo esse direito, podem os
directores vender as acções,que lhes ficam sujeitas e da maneira
que julgarem conveniente; todavia, nenhuma venda, deverá
fazer-se, emquanto não ttver chegado o prazo supra mencio
nado, e emquanto se não tenha dado aviso por eecclpto da in
tenção de vender, ao s0010 em questão, seus testaruenteíros ou
administradores, e que ou da parte deUe ou delles tenha 11a...
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vido falta. no pagamento, Iíquidaeão ou exoneração das taes
dividas, responsabilidades ou compromissos dentro de sete dias,
depois de dado o aviso.

AppUcaçtro a dar ao prodsscto da 'Venda

32. O producto liquido de tal venda tem de ser applícado
em ou para satisfação das dividas, responsabilidades ou com
promissos, e o remanescente, caso haja, será entregue ao
SOClO, seus testamenteiros, administradores ou subrogados.

Validade das vendas

_33. No caso de der-se qualquer venda, depois do confís
caçao ou para fazer valer um di 'eito no exercicio expresso dos
poderes conc-dí.tos Deste particular, poderão os dírectores or
denar que o nome do comprador seja escripto no registro com
referencia ás acções vendidas e o comprador não estará obri
gado a examinar nem a regularidade dos processos empregados,
nem a appltcação das quantias da compra, e uma vez que o
seu nome. ti ver sido lançado no registro com referencia as taes
aeções, a validade da venda não poderá mais ser atacada por
pessoa. alguma e o recurso em reparação de damnos -da parte
de qualquer pessoa p .'ejudicada pela venda será uníca e exclu
sivamentecontra apropria compauhía,

TRASPASSE E TRANS?tIISSÃO DE ACç:'õES

Execução dos traspasses, etc.

34. O documento do traspasse de qualquer aeção tem de SElI'
assígnado, tanto pelo transferente como pelo cessionarlo e o
transferente reputar-se-lia como ficando o portador de tal acção
até que a nome do cessionaria tenha dado entrada no registro
a seu respeito.

FÓ1"ma do traspasse

35. O documento do traspasse de qualquer acção devera
ser escripto na Iõrma commurn e usual, ou ainda na fórma
seguinte, ou tão approximada quanto as oírcumstanctas o per
míturem :

Eu de
em attençãc á sornma de Z
que me foi paga por
de
(daqui em deante designado pelo nome do cessíouarlo} transfiro
por este meio ao cesslonaric as acções marcadas pelos nu'
meros na empreza conhecida sub o nome de
«PALMEIRAS» de responsabilidade Ilmíta.ía, para que sejam de
propriedade do cesstonnnc, seus testamenteiros, subrogados e
administrados, sujeitos ás diversas condições sob as quaes eu
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fôra o portador dellas immediatamente antes da outorga deste
traspasse. E eu, °cessionarto, concordo pela presente em aeceí
tar M ditas accões tiu,;eHas ás condições acima citadas.

Em fé do que assignamos nesta data a tantos de
do anno de mil novecentos e .••... testemunha da aS

signatura, etc.

Em qMe casos os díreotores poderão declinar o reçistro do
traspasse

36. Os directores podem recusar-se registrar qualquer tras
passe de acções sobre as quaes a companhia tem algum dír.uto,
-e no caso de se rratur de acções ain-ta não pagas integral
mente podem elIes recusar-se também a registrar o traspasse a
favor de um cessíonario que lhes não agrade.

o trospaese a ficar no escriptorio e a comprooaçõo do titulo
produzida

37. Todo e qualquer docurnen to de traspasse tem que
deixar-se no escriptorio, para ser registrado justamente com
o attcstado das aeções a traspassar e ain.Ia qualquer outra
prova que a companhia requisitar em comprovação do titulo
do transferente ou de direito a. traspassar as acções.

Quando se tem de reter o traspasse

38. Todos os documentos de traspasse, que terão de ser
registrados, devem fica.rretidos pela companhia, porém qual
quer documento de traspasse, que os directores recusem re~

gistrar, devera ser devolvido a seu pedido á pessoa que o de
positou.

Propina pm' traspasse

39. Uma propina, não excedente de 2 s. 6 d , poderá, ser
exigida por cada traspasse, e si os directores o exigirem tem de
ser paga antes da inscripção no registro

Quando os tioroe de traspasse e os registros se podem encer~'ar

40. Os livros de traspasse, bem como o de registro dos
súcias, podem üear encerrados em todo o tempo que 05 dire
ctores julgarem conveniente, comtanto que o prazo total não
exceda em cada anno de 30 dias.

Tramemiesõo de acções regist~'adas

41. Os testamenteiros ou admínístradores de um sacio
fallecído (não sendo este um dos varias portadores compro
prietarlos de uma acção) serão as unícas pessoas reconhecidas
pela companhia como possuindo um titulo as acções regis
tradas no nome do tal sacio, e no caso do fallecimento de um
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ou de mais comproprietarios de quaesquer aeções registradas
os sobreviventos serão as únicas pessoas reconhecidas pela
companhia como possuindo um titulo a taes acções ou interesse
nellas,

Traspasse de acções de socios falleC'idos ou fallidos

42. Qualquer pessoa que obtiver direito a acções em
consequencia do fallecimento ou da quebra de um sacio, e que
produzir as provas, como elIa tem a qualidade em vista da
qual ella se propõe a proceder conforme esta clausula de seu
titulo, consoante os dírectores o julgarem surflcíeute, poderá
com o consentimento dos directores (que estes, todavia. não
teem obrigação de dar) ser inscripta no registro na qualidade
de socio em referencia ás taes acções, ou poderá tambem tras
passar estas acçôes. com sujeiçào ás regras aqui estabelecidas
sobre o traspasse, Esta clausula mencionar-se-ha de ora avante
sob o nome «clausula de transmissão».

TITULO DE ACÇÕES

Faculdade de emittir titulas de acções

43. A companhia, a respeito das acções completamente
pagas, pode emttür títulos (de ora avante cham iodos titulas de
ações), estatuindo estes que o portador tem direito ás aeçõcs
nelres especificadas e poderá prover, seja por meio de coupons,
soj~ por outra for-ma, ao pagamento de futuros dividendos das
acções consignadas nesses titulas.

Das condições sob as quaes podem ser emittidos titulas de acçôes

44. Os directores podem determinar e occasionalmonte al
tcrar as condições, sob as quaes os titulas de acções hão de ser
tidos, e em particular as condições, sob as quaes se emittirá o
novo titulo ou o novo coupon em substituição a um titulo ou
coupon gasto, deteriorado. perdido. ou destruido; tambem sob
que condições o portador de um titulo de acções terá direito
de tomar parte e de votar em asacmbtéas geraes, e bem assim
sob que condições um titulo de acções pode SBr renunciado e
o nome do portador lançado no registro em relação as acções
nelle especificadas.

O portador de um titulo de acções com sujeição a taes con
dições e a estas presentes fioarã sendo sacio em toda a extensão
da palavra. O portador de um titulo de acções tem de ficar
sujeito ás condições em vigor então, hajam estas sido feitas
antes ou depois da emissão de tal titulo.

Emqua.uto não se determinar outra cousa, as condições se
guintes hão de vigorar e surtir effeito, como si fossem feitas
pelos directores sob esta clausula.
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A pedido de quem um titulo de acções se emitte

.1. Nenhum titulo será emittido, excepto sob requisição
escrípta da parte da. pessoa então inscripta no registro dos
socíos, como portador da acção, com referencia á qual o titulo
de acções tem de ser emíttído.

Regras reiouea« d ~'equisiçao

2. A requisição tem de ser feita em tal fôrma e authen
tíeada por tal declaração logal ou outra prova concludente
acerca da Identidade da pessoa, que faz a requisição e de seu
direito ou titulo â acção, consoante os directores. segundo o
tempo o requisitarem e tem de ser depositada na sede da com
panhia.

Attestado a entreqar

3. Antes de emíttír-se um titulo de acção, o attestado (si
houver) então existindo a respeito das acções a, incluir no titulo
terá de ser entregue aos directores, a não ser que elles dis
pensem desta. condição.

Pagamento do sello

4. Toda a pessoa, que requerer a emissão de um titulo,
pagara no acre de seu requerimento aos dírectores a propina
do sello a pagar a este respeito, e além disso outra propina,
não devendo esta exceder de 1$ por cada titulo, conforme os
dírectores de então o fixarem.

Confecção do titulo

5. Os titules de acções teem de ser emlttídos sob o se110 e
ser assígnados por um dos directores e corroborados pela firma,
do secretario ou de qualquer outro offícíal, em logar do secre
tario, designado pela dírecção a tal fim.

Numero

6. Cada titulo de acções conterâ tal numero de acções e
será exarado em tal idioma e maneira que os directores jul
garem conveniente. O numero originariamente attníbuldo a
cada.acção deverá ficar marcado em tal titulo.

Coupons

7. Aos titulas de acções teem de [untar-se coupons, paga
"leis ao portador, em tal numero que os directores reputarem
conveniente, provendo estes ao pagamento dos dividendos ou
dos juros sobre ou a respeito das acções nelle incluídas, e os
dírectores deverão, conforme o julgarem oppor-tunamente con
veniente, promover a emissão de novos coupons a favor dos
portadores existentes então de titulos de acções, urna vez que
os coupons desses estiverem exhaustos.
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Numero de coupons

8. Cada coupon tem de ser distinguido pelo numero do
titulo de uoções RO qual elle pertencer. e por uni numero que
mostre o legar que cceupa na serre dos conpons pertencentes
ao titulo. O COUPOí1 não deve levar expresso que haja de ser
paga vel nesse prazo Ou periodo. determinado; nem 'tampouco
deverão ellss conter qualquer indicação acerca da quantia que
se haverá de pagar.

Pagamento de dividendos

9. Quando fúr declarado que qualquer dividendo ou juro
na de ser pago sobre as acções específlcadas em algum titulo de
acções, os directores deverão publicar um aviso em um jornal
Mario publicado em Londres. e 'em outros joruaes (dado o caso)
que julgarem conveniente, indicando a quantia a pagar per
acção ou por cento, a data de pagamento, e relativamente co
Goupon o numero expresso na serie que tenha de ser apresen
tado e então 'qualquer pessoa, que apresente e entregue um
coupon desse numero da serie no Iogar ou em um dos lagares
indicados no cotlpon OU no mencionado a.viso, terá direito de
rcceber, decorr-ido o numero do dia:') (não excedendo a cinco).
depois de feita a entrega conforme os directores de então o
marcarem, o dividendo ou o juro pagável sobre as acções de
signadas no dito titulo de acções, ao qual o dito coupon per
tence, e em accordocom o aviso que terá sido dado por um
annuncio ,

Só se reconhece o portador do coz~pon

10. Assistirá. a companhia o díreíta üe reconhecer um di
reito absoluto ao portador aetual de um coupon, mencionado
em um aunnnoto. como 'foi feito, para pagamento de tal quan
'tia de dividendo ou de juro sobre o titulo de acções, ao qual o
dite cowpon pertencer que tiver .sido declarado pagável na
íórma acima expressa, sobre a apresentação e a entrega do
caupon, e a entreg-a deste coupon em accordo com isso 'uma
quitação valiosa ou exoneração da companhia.

Dos titulas gastos ou desfigurados

11. Si algum título de acções ou algum coupon se achar
gasto ou deteriorado, então emittirão os dír-ectorea em seu
logar um novo em substituição desse para ser destruido.

Dos titulos perdidos ou destruidos

12. Si um titulo de acções ou um coupon se perder ou for
destruido. uma vez que essa perda ou essa destruição fôr bem
verificada. a contento dos directoces e paga a lndemnízação á
companhia que os directores julgarem equítavel, emttttrãc
estes em sua, substituição um outro titule de acções 'ou -clJupon.
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Propina na emissão de ~WüO tiiuio

13. Em qualquer dos cases previstos pelas condições 11 e
12 uma propina de 2 s. 6 d.., inclusive todas DoS despezas que
se prenderem com a investigação das provas de perdas ou dos
tl'uição' ou de indemnização á companhia, terâ de- ser paga.
esta pela pessoa que se prevalecer destas condíções ,

Sob que condições um portador da titvio de cccôes póde t!ofa'?

14. Pessoa alguma será autorizada na qualidade de por
tador de um titulo de accõcs a, asslstir ou <1 votar ou exercer
a. respeito deste titulo qualquer dos direitos de sacio em qual
quer assembléa geral da companhia. nem tampouco a assignar
qualquer requisitorlo, nem concorrer d. convocação de qualquer
asscmbtée geral a não ser que pelo menos tresdías antes do
dia aprazauo para a assambléa geral, no primeiro ceso e ,a não
ser no segundo caso, qUI) antes da requisição haver sido en
tregue' na séde, essa pessoa tenha depositado o titul~ de acçôes
na sede ou em tal logar que os directores apontarem conjunta
mente com uma declaração escrípta, de seu nome e do sua mo
rudu e, a não ser que o titulo de acções permaneça assim depo
sitado até depois que a assernblea geral tenba sido celebrada,
isto mesmo em caso de adiamento delta. Não se receberá mais
do quo um dos nomes dos compropríetaeíos de algum titulo.

Attestados do deposito'

15 A pessoa quo assim depositar um título de acções.re-.
mettor-se-ha um attestado portando o seu nome e moradia, e
o nulnerc das acções representadas pelo titulo de acções depo
sitado por ella, e este attestado eonfer-ir-Ihe-ha o direito de
assíettr e de votar na assembléa geral da mesma maneira,
como si fosse um sacio registrado da companhia.tem referenda
â ueção especificada no dito attestado _ Na reentrega deste dtto.
attestado á companhía se, devolverá o titulo de- acções 3, res
peito do qual o attestadc rôra dado-o

O attestado poderá ser dó teor seguinte:
«Palmeiras» limitada,
N.
Sirva este para attostar que _.. _ .

de....•... , depositou -em harmonia com os regula-
mentos, da companhia os' submencíonados. títuros de aocões a
cujo-respeito elletern. o díretto de assistir á assembléa geral da
companhia que se celebrará' em .• ' _ .

o Secretario,
(pormenores do titulo de acções depositado).

. , .
no dia do mez de _ "'
data, etc.
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De quando um titulo tem de ser p'íoduzido

16. Pessoa alguma pelo simples facto de ser portador de
algum 'titulo estará autorizada a exercer qualquer dos direitos
de um sacio (salvo o caso acima expressamente previsto a res
peito de assembléas geraes). Sem que el1a produza o tal titulo
e declare seu nome e moradia (si e quando os directores a
exijam) e que ella per-mitta, que sobre isso se faça um endosso
relativamente ao facto, data, fim o consequencia dessa. pro
dueção.

Entrega de tituloe

17. Si o portador de um titulo de acções o entregar para
ser cancellado e que elle deposite ao mesmo tempo na sede
uma declaração escripta e por elle assígnada em ta.l fôrma e
authenttcada em tal maneira, que os directores exigirem, e
que elle requisite de ser inscripto na qualidade de socio a re
speito das aeçõos especificadas no dito titulo, e que elle indique
nessa declaração o seu nome, morada. e occupacão, terá elIe a
direito de ter o seu nome lançado como sacio no registro dos
sacias da companhia a respeito das acções especificadas no
titulo assim entregue.

Significação do titulo de aeção

18. Nas condições supra, Wulo de acçôes significa um
titulo com referenciaa uma acção ou acções da companhia
emittidas segundo a lei das companhias n. 1.967 e os estatutos
da companhia.

Conversão de acções em capital inscripto e recowoersão

45. A companhia. pôde, reunida em assembléa geral, con
verter aeções pagas por .íntelro em capital ínscrípto, e póde
tambem reconverter qualquer ca.pital inscripto em aeções pagas
por inteiro, de qualquer denominação.

'I raneferencia do capital inscripto

46. Quando seções teem sido convertidas em capital in
scripto, poderão. depois os. diversos portadores desse capital
inscripto traspassar neUes seus respectivos-interesses ou qual
quer porção desses interesses, pela mesma fórma e com sujei
ção ás mesmas regras, como e com sujeição as quaes, acções do
capital social podem ser traspassadas ou tão approximadamente
quanto as círeumstancías o permlttam, Os directores podem,
todavia, occasionalmente,si o julgarem bom,fixarem o minimum
total do capital inscripto trensíertvej e mandar que fracoões de
uma libra sterlina não sejam tomadas em conta, com pleno
poder, corotudo, segundo seu arbitrio, de dispensar dessas regras
em qualquer caso particular.
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Direitos dos portadores

543

47. O capital escrtpto conferirá aos seus portadores respe
etivamente os mesmos prívilegios e vantagens pelo que diz
respeito á par-ticipação dos lucros e a emissão de votos nas
assembléas da companhia e para outros intentos, como lhes
teriam sido conferidos por acções de igual somma no capital da
companhia. será isto, porém. de tal maneira, que excepto a
perüctpacãc nos lucros da,companhia, nenhum desses privile
gias ou vantagens será conferido por qualquer tal parte ali
quota do capital inscripto consolida lo. que não teria conferido
esses taes privilegias 011 vantagens, si subsistisse em acções.
E, salva a restricção notada. todas as previsões aqui exaradas
applícar-se- hão tanto quanto as circumstaucías o permittam,
não menos ao capital inscripto que ás acções. Conversão al
guma desta sorte deverá aítectar ou prejudicar qualquer pre
ferencia ou outro privilegio algum especial.

AUGMENTO E REDUCÇÃO DO CA-PITAI,

Faculdade de augmentar o capitaZ

48. A companhia em assembléa geral poderá opportuna
mente augmentar o capital pela creação de Davas seções, em
tal quantia que for julgado expediente.

Em qUt condições podem novas acções emittir-se, reZatívamente
a preferenciae, etc.

49. As novas acções podem ser emittidas sob .taes termos e
condições e com taes direitos e privilegias annexos, que a as
semnlea geral, ao resolver tal emissão, determinar. e si ella
não der a determinação, então conforme o determinarem os
direetores, e podem taes acções em particular ser emittidas com
o direito preferencial ou limitado relativamente aos dividendos
e á distribuição do ecüvo da companhia e com direito especial
de votar ou sem elIe.

Quanto a offerecer aos soooe aotuaes

50. Antes de emíttír novas acções, pôde a companhia re
unida em assembléa geral determinar, que estas ou parte dellas
sejam oJferecidas em primeira instancia a todos os sacias
actuaes proporcionalmente á somma de capital possuído por
alles, e podere tomar quaesquer outras medidas em referencia

ã emissâo e distribuição das novas aeções ; na falta, porém, de
tal determinação ou ainda para além do alcance desta. tratar
se-hão as novas aeções, como si ellas consntutssem parto inte
grante das aeções do capítal original.
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Ate que ponto as novas acções se equiparam as acçôes do capital
or::ginal orâênario

51. Salvo o que for determinado de modo differcnte pelas
condições da emissão ou por estas presentes qualquer capital,
creado ou levantado pela. creação de novas acçôes, consíde
rar-ee-ha qual parte do capital primordial crdtnar-io, e ha de
ficar sujeito ás disposições aqui expressas em rcíeeencía ao
pagamento de convites e entradas, traspasses e transmissões,
confiscação, direito de retenção, restituição ou mais parti
cularidades.

RerIucção do capital, etc.

52. Póde a companhia occaeíonnlmento e por meio de
resolucão especial reduzir o seu capital, seja liquidando porção
do capital, que tiver sido perdido ou que não se ache repre
sentado por activos díspouiveis, ou ainda reduzido a responsa
bilidade pelas acções ou de qualquer outro modo, que parecer
expediente e o capital póde Sf'.I' reembolsado sob a condição de
que esse capital possa, novamente ser chamado Ou por outra,
fór-mae péde a companhia também por meio de resolução especial
subdividir, ou PUl' de meio de uma. resolução ordmarla conso
lidar as suas acções ou parte dellas,

Subdimsão em ordinariae e de preterencía:

53. A resolução especial, pela qual uma acção se sub
divide. poderá determinar, que como entre os portadores das
aeçôes resultantes de tal subdivisão ou algumas das taes
aeçóes terão alguma preferencla ou vantagem especial rela
tivamente ao dividendo capital. votações ou outras por sobre
ou em relação com outras ou outra acçâo .

ALTERAÇÃO DE DIREITOS

Faculdade de modifiCai· direito

54. No caso de em qualquer tempo o capital por causa da
emissão de acções de preferencía ou por outro filr dlvídido
em ditlereutes classes de acções, todos ou quaesquer dos direitos
e privilegias pertencentes a cada classe podem ser modificados
por accordo entre a companhia e qualquer pessoa, que al legue
haver celebrado contracto com referencia ,1 essa classe, com
tanto que tal accordo seja : a) rattucado por escripto pelos
portadores de, ao menos, tres quartas partes do total nominal
das acções ernttttdus dessa classe, ou que: b) este accordo seja
conürmadc por urna resolução extraordíuuría de uma assem
bléa geral separada. dos portadores de acções dessa classe, e
todas as prescripções expressas aqui mais em baixo relativa
mente ás assernbléas geraes serão mt~tatis mutandis appltcaveís
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a toda e qualquer tal assembléa excepto que o seu quorum teem
de ser socíoa possuindo ou representando por procuração tres
quartas partes do total nominal das acções emittidas dessa.
classe. Esta clausula não implica nem derogação nem restrí
cção de qualquer poder que a companhia teria, caso.a clausula.
estivesse omittida.

Faculdades para contrahir empreetimos

55. Os directores podem occasionalmente e a seu arbitrio
e para 05 fins da companhia levantar qualquer somma ou
sommas de dinheiro ou pedü-as por empresümo e garantir o
seu pagamento.

Condições sob as quaes se podem contrahiremprestimos
de dinheiro

56. Os directores podem levantar ou garantir o reembolso
de taes quantias pela rõrma e sob os termos e condições qna
a todos os respeitos julgarem bons, e particularmente, pela
emissão de obrigações ou capital de obrigações, ínscríptos na.
companhia, que pese sobre toda ou qualquer porção dos bens
da companhia (tanto presentes como futuros), incluindo nelles
o capital então não chamado ainda.

Valores tranefervoeie liv/'es de equidadee

57. As obrigações, bem como o' capital de obrigações in
criptas ou outros valores quaesquer podem tornar-se transfe
íveíe livres de quaesquer eqüidades entre a companhia. e a.

pessça a favor da qual as mesmas sejam emittidas.

Emissão com desconto, etc., ou privilegias especiaee

58. Ouaesquer obrigações, capital de obrigações inscriptas,
âeôentures ou outrosvalor8spodem emíttír-so com desconto,
premio ou de outra fôrma com quaesquer privilegias parti
culares com respeito á redernpção, entrega, tiragem, adjudi
cação de acções, assístencia e votação nas assemblêas geraes (la
companhia, designação dos directores e outras mais.

Registro das hypothecas a escripíuror-se e a seccao 14 da lei
das companhias a ser observada

59. Os dírectores farão com que se escripture um registro
especial, de accordo com a secção 43 da lei das companhias
1852, de todas as hypotheeas e encargos que atrectem especifl
camente os bens da companhia, e cumprirão cuidadosamente
com os requisitos da secção 14 da lei das companhias 1900,
a respeito do registro das hypothecas e dos encargos allí espe
cificados e mais pormenores.

Executivo - 1lKl6 35
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HYPolheca sobre capital nao chamado

60. Si qualquer capital não chamado da companhia se
acha! Incluído ou onerado por uma hypotheca ou outra ga
ranüa, poderão os. dírectores, por documento eseripto sob
o sello da oompanhía. autonaar a pessoa em cujo favor tal
hypotheca ou garantia passou, ou qualquer outra pessoa na
qualidade de seu fídeteommlssarío. a dirigir aos eocíos convites
em referencia a esse capital não chamado, e essa tal autori
zação pôde ser feita exeqüível condicional ou incondicional
mente, e seja. uctualmente ou para o futuro, e seja com ex
clusão dos poderes da direcçâo, isto é, dos dírectoree ou de
fórma diversa. e as prescripções acima expressas neste parti
cular em relação aos convites (chamados) terão mutatis mutandis
a sua applicação ás chamadas ou convites feitos debaixo de
tal autoridade (l essa tal autoridade será transferivcl, si isso se
achar expresso.

ASSEMBLBAS GERAES

A aesemblca exigi'da por lei

61. A assembréa da companhia, exigida por lei, reunir
se-lia, conforme é ordenado pela secção 12 da lei das coznpa
nhías, 1900, dentro de um prazo ele não menos de um nem
mais de tres mezes a contar da data, na qual a companhia
esteja autorizada a começar seus trabalhos e em tal momento
e logar que os dírectoros dctermtrnc-em.

Quando se teem de ceteôror as aseemblcas qeraes ordinarias

62. Outras assernbléas gemes teom de celebrar-se pelo
menos uma vez no anno de 1905 G em cada anno subsequente,
na data e no logar que for ordenado pela. companhia em assem
bléa geral, ou si tal data ou lagar não for prescripto, cutão na
data e no logar. que forem determinados pelos directores.

Dieuocçao entre aesemblcas ordinarias e extraordinarias

63. As outras assembléas geraes acima mencionadas serão
ohamedas assembléas ordiuarias e todas as mais assembléas da
companhia serão chamadas assembléas oxtraordínnrias.

De quando se tem de con'l'ocar uma ossemblea eotraordiouiría

64. Os directores podem, sempre que o julgarem proprjo,
convocar uma assembléa extraordtnacia e á requisição de por
tadores em numero não inferior a um décimo do capital
emittido da companhia, do qual todas as chamadas (appeílos)
ou outras sommaa devidas então tenham sido devidamente
pairas, deverão os directores ímmediatamente proceder á con
vo~ação de uma assem bléa extraordinaría o terão então seu
pleno eífeito as provisões da secção 13, Lei das Companhias
de 1900.
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Ratificação das assembteos

65. Tem de participar-se aos sacias com antecipação de
sete dias plenos o Iogar, dia e hora da assernbléa, e. no caso de
haver de tratar-se de algum negocio especial. a natureza ger~l
desse negocio a tratar, esta participação poderá se fazer. seja
por annuncios, seja por avisos mandados pulo Correio ou entre
gues por outra fórrnu, como ücarã disposto mais adeante. Com
o consentimento eserí pto de todos os sacias aetuaes poderá se
convocar uma assemblea geral por um aviso de menos de sete
dias e pela maneira que julgarem conveniente. Toda vez que
houver intenção de passar alguma resolução especial, as duas
assembléas podem ficar convocadas por um unico e mesmo
aviso e não poderá se objectar que o aviso .convccou a segunda
asscmbléa apenas accídentalrnente em virtude de resolução
passada pela maioria ncccssarte na primeira assembléu,

QWlnto à omissao da participação

66. A omissão casual de levar essa notificação a algum
sacio não devorá invalidar qualquer resolução tomada em
qualquer assernbléa,

ANDA~mNTO NAS ASSEMBLí:AS GSRAES

Tratando de uma aesemblea{)rdinar-ia

67. A mu.terla a tratar em uma assembléa ordioaria, outra.
que a primeira, sera de receber e examinar' a conta de ganhos e
perdas e a folha do balanço" os relatarias dos directores e do
conselho fiscal, de nomear os dírectoees outros empregados no
lagar daquelles que se retiram, por votação. de declarar os
dividendos e de resolver qualquer outro assumpto, que sob
estas presentes tem de ser tratado em assembléa ortttnana.

Asswmptos especiaes

Qualqu8r outro assumpto discutido em assembléa ordinaría
e bem assim todo o assumpto tratado em assembléa extraordí
naria reputar-se-há assumpto especial.

Quo'rum

68. Tres sacias, presentes em pessoa, serão o qUOl""um para.
uma assembléa geral, e negocio algum será tratado em qualquer
assembléa geral si o quorum não estiver presente no começo da..
deliberação.

Presidente da aeeembléa geral

69. Ao presidente d03 directores assiste o direito de
OCCUPIU' o logar da presidenoia em cada assetnbléa geral ou,
caso não haja tal presidente ou que ello não esteja presente em
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qualquer reunião da aasembléa dentro dos 15 minutos depois
da hora fixada para a celebração da assembléa, neste caso os
sacias presentes escolherão um outro dírector para presidente,
e, si nenhum dos dtrectores estiver presente, ou, si todos os
dírectores presentes declinarem de tomar a presídencía, então
a assernbléa nomeará para presidente um dos socíos.

Não ha'Üendo «quorum», de como a oseemoíéa lia de ser dissollJida
e em. que caso adiada

70. Si dentro de meia hora, a-contar do momento fixo para.
a assernbléa, o quorum não se achar presente á assembléa si era
reunida sobre a requisição acima dita, ba de ser dissolvida; em.
qualquer outro caso, porém, terá de ser adiada para igual dia
da semana seguinte, a mesma hora e no mesmo lagar; a, si
então em tal assembléa adiada não estiver presente um quorum
quaesquer dous sacias presentes em pessoa serão o qUOí'U'In e
poderão tratar do csaumpto para o qual a assembléa fôra
convocada.

De como as questões teem de ser decidz'das nas aesemõléas

71'. Qualquer questão proposta á assembléa ha de decídír
Se pela primeira vez por mão levantada e no caso de igualdade
de votos, o presidente, tanto no voto por mão levantada como
do voto por escrutínío, terá um voto decisivo a mais do voto ou
votos a que pôde ter direito como sacio,

Como se dd p'tova da adopção de uma resolução qtlando nôo
houver escrutinio

72. Em qualquer assembléa geral, salvo o caso de um
escrutínio ser requisitado pelo presidente ou, ao menos, por cinco
sacias, ou por um sacio ou sócios, tendo ou representando pOI'
procuração ou habilitado a votar com referencia o razão de ao
menos uma declma parte do capital representado na assembléa,
a declaração feita pelo presidente que uma resolução tem sido
adaptada ou adaptada por particular maíoría ou que fôra per
dida ou não adoptada por particular maioria, e um lançamento
neste sentido no livro das actas da companhia, essa declaração
será prova sufficiente e conveniente do facto, sem constatação
do numero ou da proporção de votos dados a favor ou contra
tal resolução.

Escrutinio

73. Si um escrutínio for pedido, como foi dito, effectuar..
se-hada maneira e no tempo e no lagar que o presidente da
assembléa resolver, e isto ou immediatamonte ou depois de
algum intervallo ou com adiamento ou de outro modo, e o c-e
sultado do escrutínio será reputado a resolução de uma assem
bléa, Da qual se pedirá o escrutínio.
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Faculdade de adiar a assembléa

74. O presidente de uma assembléa poderá, de accordo com
a mesma assembléa, adial-a de um tempo para outro e de um
legar para outro, nenhum assumpto, porém, poderá ser tratado
em qualquer assembléa adiada, fóra aquelle mesmo que ficara
'Por se resolver na assembléa com respeito á qual se dera o
adiamento.

Proeequimentc da assembtea, não obstante a reciasnaçõo
de esc)'utinio

75. O facto de pedir-se o escrutinio não devera impedir o
procedírnento da assembléa, para a transaceão de qualquer
aasumptc differente tlaquelle ou da questão a respeito da qual
o escrutínio se pedira.

Em -que casos se (as o esc~'utinio sem adiamento

76. Qualquer eserutiuio devidamente reclamado por occa
sião da eleição do presidente de uma assernbléa ou sobre qual
quer questão ou ponto de adiamento tem de ser eífectuado na
assernbléa sem adiamento algum.

VOTOS DOS SOCIOS

Votos dos socios

77. Nas votações P01' mão levantada cada socio presente
ter! um voto, e 11:18 votações por escrutínio cada sacio presente
pessoalmente ou por procuração terá um voto POI' cada aoção de
que é portador, Nenhum socio apenas presente por procuração
poderá votar por mão levantada, excepto quando esse sacio é
uma corporação representada por um procurador, o qual não é
sacio da companhia, em qual caso esse procurador pôde votar
por mão levantada, como si eue fosse Um sacio da companhia.

Votos a respeito de acções de socios fallecidos ou faUidos

78. Qualquer pessoa autorizada pala clausula da trans
missão a transfertr ucções pôde votar em qualquer aesembléa,
geral a respeito dessas acções, da. mesma maneira comosi elle
fosse o portador registrado das tacs acções, comtanto que 48
horas antes do tempo marcado para a aesemblea na qual elle
se propõe votar, ella dê aos dírectores prova suffíeiente de seu
direito de traspassar taes acções, salvo si os directores lhe
tinham já reconhecido previamente o direito de votar em tal
assembléa e a tal respeito.

Compropríetarícs

79. Havendo comproprietarios registrados do acções, qual
quer dessas pessoas pôde votar em qualquer asscmblés ou pes-
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soalmente OU por pr-ocuração, a respeito dessas acções, como si
ella fosse unicamente com direito para tal, e no caso de se acha
rem presentes em qualquer assembléa mais do que um dos taes
eompropcíetaríos, pessoalmente ou por procuração, então só
terá direito de votar, a respeito dessas acções, aquella dessas
pessoas cujo nome figura em primeiro logar a respeito das ditas
acções,

Testamenteiros ou administradores varias de um sacio 1a.1·
lecido, em cujo nome as aeções são ínscríptas, toem de ser repu
tados para os fins desta clausula como oompt-oprietartos,

Procuradores sao admitt'idos

80. Os votos podem ser dados. seja pessoalmente, seja por
procuração. O documento dando a alguem procuração tem de
ser inscripto sob a firma do mandante ou de seu procurador, ou
si o mandante fôr urna corporação, então sob o seu selto com
mum ou ao firma do procurador della, Ninguém póde ser desi
gnado como procurador que não seja sacio da companhia, salvo
uma corporação; sendo alia sacia da companhia pôde designar
para seu procurador qualquer empregado dessa corporação,
seja elle sacioda companhia ou não.

Procwraçao a depositt·.r na sede

81. o documento dando procuração e o mandato (si o hou
ver) sob o qual 11 procuração é assignada, tem de ser deposi
tado na séde pelo menos 48 horas antes do tempo marcado
para a reunião da assembléa ou de' urna assembléa adiada
{conforme o caso for) n,~ qual a pessoa designada em tal do
cumento se propõe votar; eomtudo, nenhum acto designando
um procurador será valido passados 12 mezes depois da data
de sua. outorga.

Quando li valido o voto por procuração, não obstante reooqação do
mandato

82. Um voto dado em harmonia com os termos do do
cumento da procuração será. valido não obstante o prévio falle
cimento do mandante, ou a revogação da procuração ou o tran
passe da aeção com rerereccta á. qual o voto foi dado, a não
ser, que antes da reunião da assernbléa se tenha. recebido na
sede uma. participação eserípta do fallecimento, revogação ou
de traspasse.

Portadores de titulos de acções não votam por -procvraçao

83. Os portadores de titulas de acções não estão autorizados
a votar por procuração em rerercacía a acções ou ao capital in
scripto incluído nos tacs títulos.
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Fórma da procuração

8,1. Cada documento de procuração, tanto para uma assem
bléa especificada, como para outra, terá de ser concebido na
fórma ou no teor seguinte, tanto quanto as círcumstanctas per
mittam :

({ Palmeiras » Limitada.
« Eu..•....••...•• de .

no Condado de .. _.•...•.•.••. , sendo sacio da Companhia. «PaI..
meiras» de responsabilidade limitada, nomeio pela presente
••• _.' •.•••• ' .• , ..••..••...••..•..••..•.•. de....••..•••..•••
ou na falta delle •.•...de .....como meu bastante procurador,
para em meu lagar e em meu nome votar na assemoléa geral
da companhia (ordinaria ou extraordinaria, conforme o caso)
que ha de celebrar-se no dia ..••de .... 8 em qualquer adiamento
da mesma.

Em fé do que passei esta, que assígno hoje ......••.•• _.•.do
mez de .••••..•. .da anno de 190..•.• )

Sacio o1gum terd direito de votar, emquanto i devedor d
companhia

85. Nenhum sacio terá direito de assistir ou de votar em
qualquer questão, seja pessoalmente, seja por procuração ou na.
qualidade de procurador de outro socío em qualquer aaserublêa
geral nem no escrutínio, nem de ser contado para perfazer °
quprum,emquanto alguma. entrada (quota) ou outra somma
qualquer estiver em debito e por pagar á companhia ares..
peito de qualquer das relações de tal sacio.

DIREcrORES

Numero dos directores

86. Emquanto não for resolvido o contrario poruma assem
bléa geral, o numero dos dlrectores não será nem menos de dous,
nem mais de cinco.

Primeiros directoree

87. As pessoas nomeadas em seguida hão de ser os pri-
meiros directores, a saber :

1. o Sebastian Henry Petre.
2. 0 Edouard Augustine Blarent,
3. o Reginald Edward Wellesley CoIley.

POde1" dos âsreaoree para designar directores addicionaes

88. Os dírectcres terão a faculdade de poder apontar, de
tempos a tempos, e em qualquer época outras pessoas para
serem directores ; de tal forma, porém, que o numero total
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dos diradores em tempo algum exceda o numero supra fixado
como maxímum, e de tal fórma ainda, que nenhuma no
meação em virtude desta clausula sortirá effeito, a não Ser que
dous terços, ao menos, dos dírectorsa, no Reino Unido, nella
concordem.

Qualificação dos dírecicree

89. A qualíâcacão de.cada dírector consistirá na posse de
acção ou de capital inscripto da companhia do valor nominal
d.e;.\: 10. Um director pode funccionar antes de estar habili
tado; devera, porém, em todo o caso adquirir essa qualificação
no prazo de dous mezes a contar de sua designação ou eleição.

RemunenJçt70 dos directores

90. Os directores hão de ser pagos com os fundos da com
panhia para a remuneração dos seus serviços, recebendo as
sommas que a companhia de tempos a tempos fixar em assem
bléa geral, e essas sommas hão de ser repartidas entre elles
em tal proporção e maneira, que os dírectores por accordo
determinarem, e. na falta de tal determinação, em porções
jguaes.

Dírectores [unccionaoulo nilo obstante vaccr,ncia

91. Osdírectores em exercício podem funccionar não ob
stante alguma vacancla na sua. corporação.

De quando fica 'vago o carço de director

92_ O cargo de director cessa. ipso facto:
a) ai elle, directar, se declarar fall.ldo ou suspenda paga>

menta, ou fizer composição com seus credores ;
b) si for achado com alienação mental ou com desarranjo

de juizo;
c) si deixar de possuir a somma exigida de acções ou de

capital inscripto que o habilitavam para este cargo ou si nãoa adquiriu dentro de dous mezes, depois da eleição ou designa
ção, excepto já estando habilitado;

d) si não assistir ás reuniões dos directores por espaço de
um período de seis mezes vulgares sem especial licença dos
dh-ectures para tal aueeueia ;

e) si resignar o seu cargo paI' participação escrípta dirigida
á companhia.

Um di?'ectof' pode exercer outro corqo ainda na companhia

93. Um director póde exercer qualquer outro cargo ou
ofliciode interesso na companhia, conjunctamente com o cargo
de director, excepto o offício de conselho fiscal, e elle poderá
ficar incumbido de tal outro cargo em taes condições a respeito
da remuneração, do exercicio do cargo e mais pormenores, que
forem ajustados pelos directores.
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Os dívectores podem fazer corurootos com a companhia

94, Nenhum direcsor ficará inhabilitado pelo seu cargo de
entrar em eontractos com a companhia, tanto de venda, como
de compra e outros; nenhum desses contractos e contracto
algum ou convenio feito pela ou em Dome da companhia, no
qual algum director seja de qualquer fórma interessado, lhe será
vedado; além disso nenhum dírector, fazendo tal contractc ou
achando-se nelle interessado o será obrigado a dar contas á COl1?-
panhia por qualquer lucro obtido por tal contractc ou conv~Olo

pela simples razão delle, director, exercer este mesmo. ou a.inda
por motivo das relações fiduciat-ias estabelecidas por este facto j
fica, porém, estatuído que elte terá de expor a natureza. de seus
lucros na reunião dos directores em a qual se tratar de seu
contracto ou cunveuío, si então existir o seu interesse, ou em
qualquer outro caso na primeira reunião dos dírectores, quo-se
fizer depois de realizado esse interesso, e mais nenhum director
poderá quo tal votar com relação a qualquer contracto ou ajuste
no qual elIe próprio esteje interessado, 'como ficou dito, e no
propr-ic caso delle votar,o seu voto não será contado; comtudo
esta prohíbíção não se applicarã ao accorJ.o mencionado na clau
sula 3a. supra, nem a quaesquer assumptos, que dal h resultem,
neI? a qualquer contracto a realizar por ou em nome da corupa
nhia para ofterecer aos dtrectorea ou a alguns delles qualquer
penhor por quantias adeantadas, ou como índemnização, e pôde
este contracto em qualquer occasíão ou occasíões ser suspenso
ou restringido em qualquer extensão por urna assembléa geral.
Uma nótiticação geral, que um dírector é sacio de uma firma ou
companhia e que ello tem de ser considerado como interessado
em todas as transacções com essa. firma ou companhia, será. tido
COmo rectificação surâciente sob esta clausula, emquanto ella se
refere a tal director e a taes transacções e, depois de recebida
tal notificação geral, não será mais necessario para tal dírector ,
que eIle dê ou faça uma participação especial a respeito de
qualquer transacção particular com essa firma ou companhia.

ROTAÇÃO DOS DIRECTORES

Rotoçao e sahída de düoectoi'es

95. pta assembíea ordínarta a celebrar-se no anno de 1905,
e em cada asscmbléa ordínaría a succeder-, àous dos directores
sahírão do cargo o

Quaes os direaores a so,hi'i"

96. Os dous dicectores a sahir por- oocasiâo da assembléa
geral a celebrar-se no anuo de 1905 serão designados por sorte.
a não ser que os dtrectores convenham entre si ; em cada,anno,
porém, subseqüente os dous directores a Banir hão de ser
aquelles que tiverem estado mais tempo no cargo, Si entre dons
ou mais que estiveram no cargo por igual duração de tempo
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não houver aceordo, então o director ou dírectores a sahír
serão designados pela sorte. A duração do tempo durante o qual
seus dírectores teem exercido cargo eomputar-se-ha desde a
sua ultima eleição ou designação, quando elle previamente,
isto é, anteriormente se retirou do offieio. O direetor a vagar
pôde ser reeleito.

Assembléa pal'a preencher vagas

97. Em qualquer assembléa geral, por oecasião da qual os
directores se retirem na íórma exposta, a companhia preencherá
as vagas pela eleição de um numero igual de pessoas para serem
dírcctores e preencherá. quaesquer outras vagas sem preaviso a
este res peito.

Directores cessantes a continuar no olfiâo oic.« designação
de successores

98. Si em alguma assembléa geral, na. qual a eleição dos
directores houve!' de effectuar-se, o Jogar de um director ces
sante não ficar preenchido, este mesmo tem de continuai' no
exercício do seu cargo até a reunião da assernbléa ordinária do
anno seguinte; e assim em deante, de anuo para anno, até ficar
preenchido o seu lagar, a não ser que resolva em uma tal assem
bléa a reduzir o numero dos directores.

Poder da aesemblêa pat'a augmentar ou 1'edttzií' o numero
dos directores

99, Pôde a companhia reunida em assembléa geral an
gmentar, de vez em quando, ou reduzir o numero dos directores,
e bem assim alterar a sua qualificação; poderá tambem deter
minar a rotação, segundo a qual o numero assim accrescido ou
reduzido terá de. sahh- do cargo.

Poder de t'emover -um dÚ'ector

100. Pôde a companhia, por sua resolução extraordínaría,
remover um direetor antes de ser expirado o prazo de seu
cargo, e pode também com resolução ordinaria designar outro
individuo qualificado em seu lagar. O individuo assim designado
exercerá o cargo somente pelo espaço de tempo que o dírector
em cuja substituição elle foi nomeado o teria exercido, si não
tivesse sido removido.

De quando um candidato para um cargo de director tem de da?'
parte

101, Ninguém, excepto um director cessante, será, si não
for recommendado pelos dírectores para a eleição, ídoneo, a ser
eleito para o cargo de dírector em qualquer assembléa geral, si
elle não tiver, ou por si proprio ou por qualquer outro sacio
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desejoso de o propor, feito participação escripta e por elle as~i~
gnada na sédc, pelo menos, sete dias inteiros antes da. reumao
da assembtêa, significando a sua candidatura para o cargo ou a
intenção de tal sacio de o propor.

DIRECTORES GERENTES

Poder pera designar dÚ'ectO't'es qerentes

102. Podem os db-ectores, de tempos a tempos, designar
um ou mais da. sua corporação para serem director ou dire
ctores gerentes da companhia, seja para. um prazo determí
nado, seja sem determinação do prazo durante o qual elle ou
e11es hão de exercer este officio e poderão tarnbom, quando o
quízerem, remover ou destituil-o ou a elles do exercício do cargo
e designar outros em seu lagar ou no lagar delles,

Condições a que ficam svjeitos

103. O dírectcr-gcrente. emquanto exercer o seu cargo,
não estará sujeito 'a sahir por via de rotação e não se fará conta
alguma delle ao determinar a rotação da sahida dos directores ;
ficará, porém. sujeito ás disposições de qualquer contracto entre
elleea companhia e ficará sujeito ás mesmas disposições relati
vamente á resignação e remoção como os outros dtrectores da
companhia e si elle por qualquer motivo deixar de exercer o 01'
ticio do director, então deixará tambem ipso facto ímmedíata
mente de ser director-gerente.

Remuneraçao do director-ge"ente

104. A remuneração do director-gerente será determinada
no tempo competente pelos dírectores 0\1 pela companhia nas
assembléas geraes e poderá sel-o seja na forma de salarío, seja
na de cornmíssão ou participação nos lucros, ou seja ainda por
qualquer destes, ou por todos estes modos.

Poderes e deveres do director-qerente

105. Podem os directores, quando quiserem, confiar e con
ferir a um director-gerente, em exercido, em qualquer época
aquelles dentre os poderes outorgados sobas presentes clausulas,
aos directores, cus elles julgarem convenientes e poderão con
ferir essas faculdades por tal tempo e a serem exercidas em taes
negocias e taes fins, bem como em taes termos e condições ou
com taes restr-ioções, que julgarem convenientes, e poderão con
ferir estas taes faculdades, soja parallelarnente com os poderes
dos directores a. respeito desses assumptos, ou com a exclusão
ou ainda a substituição do todos ou de algum desses poderes;
poderão tambem, quando o quizerem, revogar, retirar, alterar.
ou modificar todos ou alguns desses poderes.
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PROCEDER DOS DIRECTORES

Reuniões dos directoree, «Quorum», etc.• nenhum ooico a díre
ctores ausentes fôra do paiz

106. Os dírcctoree podem juntar-se para o despacho dos
negocias, adiar ou de qualquer modo regular as suas reuniões,
conforme o julgarem conveniente (oorntanto que haja pelo
menos em cada trimestre uma reunião) e poderão determinar o
quorum necessario para o despacho de qualquer negocio. Em
quanto se não determinar o contrario, dons directores formarão
um quorum. Um dírector pôde, em qualquer tempo, e o secre
tarto, á requisição de um director, convocar uma reunião dos
directores. Um director, que estiver ausente do Reino Unido, e
emquanto estiver ausente não tem direito de ter notificação de
qualquer dessas reuniões.

Revisão de questões

107. As questões que se discutirem em qualquer rcnnrao
decidir-se-hão por maioria de votos. e no caso de igualdade de
votos terá o presidente um segundo voto, ou voto do desem
pate.

Presidente e »ice-presidenie

108. Podem os directores eleger um presidente e um vice
presidente para. suas reuniões e determinar o prazo de tempo
pelo qual cada um deítea exercerá o Seu cargo; no caso, porem,
de se não eleger um tal presidente ou vice-presidente ou ainda
de em qualquer reunião ambos se acharem ausentes. tanto o
presidente como o vice-presidente na hora marcada para a re
união, neste caso os dírectoree presentes deverão escolher um
de seu numero para servir de presidente nessa reunião.

Faculdades da 1-euniU'o

109. Uma. reunião de directores existentes em qualquer
época em que se achar presente um qUOl"/.tm, será competente
para exercer todas ou qualquer das faculdades, poderes e des
eripções, segundo e sob os regulamentas da companhia outor
gados então ou geralmente exercidos palas dlrectcces,

Faculdades pW'(l designar commiseôee e delegm·

110. Podem os directores delegar qualquer dos seus poderes
a commíssõos, consistindo este ao tal membro ou membros da
sua corporação, que e!les acharem conveniente. Uma commís
são assim formada deverá, no exercício dos seus poderes dele"
gados, conformar-se com os regulamentos, que lhe serão occa
sionalmente impostos pelos dírectores ,
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Proceder das commissões

111. \.S reuniões e as pareceres de uma tal commissão
constituída de dous ou mais SaCIaS serão regulados pelas dispo
sições ou regras aqui expressas para regularem as reuniões e
os trabalhos dos dírectores, tanto quanto lhes forem applíca
veis, e não serão annullados ou infirmados por queesquer regu
lamentos feitos pelos dírectores sob a ultima precedente clau
sula •

..--ietos da áírecçao ou commissão 'Valiosos nao obstante defeitos
na nomeação

112. Todos os aetos passados em qualquer reunião dos
dírectores ou de uma commissão de directores ou por qualquer
pessoa obrando comodtrector-, serão tidos como valiosos, embora
depois se descubra ter occor-rfdo qualquer erro ou incorrecção
na designação de taes direetores ou pessoa obrando nesta qua
lidade, como si cada uma das pessoas houvera sido devidamente
designada e era qualificada para ser director.

Resoluções passadas {ora das reuniões

113. Qualquer resolução escripta, firmada e assignada por
todos os directores será tão valida e efficiente como si houvera
sido tomada Dessa reunião dos dírectores devidamente convo
cada e constítuida.

PODERES DOS DIRECTORES

Poâeres geraes da companhia conferidos aos directores

114. Os directores estarão investidos da gerencia dos
negocias da companhia, e os directores, além dos poderes e
faculdades expressamente conferidos por este presente, poderão
exercer todos os poderes e realizar todos os actos enegoeíos
que possam ser exercidos ou realizados pela companhia e os
quaes não sejam nem por esta presente nem pelas leis deter
minados ou exigidos que sejam exercidos ou praticados pela
companhia em assembléa geral; ficam, todavia, sujeitos ás
presccípções das leis e destes presentes e a quaesquer regula
mantos que opportunamente forem elaborados pela companhia
nas assembléas geraes, sob a reserva de que taes regula
mentos não poderão 'invalidar acto algum anterior dos dire
ctores, que houvera sido valioso, si se não tivesse feito tal
regulamento.

Poderes especificados dados aos ãtveotore«

115. Sem prejuízo algum dos poderes geraes conferidos
pela presente clausula e de modo a não limitar de maneira
alguma nem de restringir esses poderes 'e sem prejuízo dos
mais poderes conferidos por estes presentes, declara-se expres-
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samente aqui que os directores gozarãc ríos seguintes poderes.
que veem a ser o poder:

.r1dqgirir proprt"edades

1. De comprar ou de adquirir por outro modo para a
companhia qualquer propriedade, direitos ou privilegias que
a companhia esteja autorizada a adquirir, por tal preço ou tal
consideração e geralmente em taes termos e condições que
julgarem conveniente.

Pagar as despesas prelimina'l'cs

2. De pagar as contas, os encargos e as despezas prelimi
nares e occaetonnes para a promoção, formação, estabeleci
mento e legalização da companhia.

Paçar propriedades POí' meio de acções, obrigaçoes, etc.

3. De pagar segundo descripção por propriedade, direitos
ou prrvílegíos adquiridos ou por serviços prestados á compa
nhia, seja em metal sonante, total ou parcialmente, seja em
acções, seja em bonus, obrigações, capital de obrigações ínecrí
ptas, ou outros valores da companhia, e as taes seções podem
ser emittídas ou como pagas por completo ou com tal quantia
creditada como paga sobre ellas que se combinar e tues bowus,
obrigações, capital de obrigações ou outros valores poderão ser
onerados ospeciflcadamente sobre toda. ou parte da propriedade
da companhia e seu capital não entrado, ou então sem ser
onerados da fôrma, expressa.

Garanti?" corüroctos por -oieio de hypothecas

A De garnn'tir o cumprimento e execução de quaesquer
contractos ou aecordos, em que. entrou a companhia por meio
de hypotheca ou onus de toda ou parte da propriedade da
companhia e o seu capital ainda por entrar nesse momento, ou
então de toda outra maneira que julgarem conveniente.

Nomear empí'egados, etc.

5. De nomear e remover ou suspender á sua díscreção
os gerentes, secretarias, empregados, escreventes, agente e
criados para serviços permanentes, temporarios ou eapeciaes,
conforme, consoante o tempo, o julgarem conveniente e deter
minar as suas obrigações e faculdades, fixar seus salários ou
emolumentos e requisitar garantias em taca casos e até tal
somma, que julgarem necessaria.

Acceíun: a ent'l'ega de acções

6. De acceita.r de qualquer socio nos termos e nas condi
ções em que concordarem. a rcentrega de suas acções ou de seu
capital inscripto ou de parte desses.
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Deeiqnar depoeitarioe ou administ'i'adm'es

7. De designar a pessoa ou pessoas (soja incorporada cu
não) para acceítar e conservar em deposito e guardar em nome
da companhia qualquer propriedade pertencente á. companhia,
ou na qual esta esteja interessada, ou para quaesquer outros
fins e bem assim para executar e effectuar todos os actos e
causas, que venham a ser requtsttos com referencía a tal do
posito e de prover para a remuneração de taes deposltarios.

Propor e derender acções

8. De dar começo, executar, sustentar, compor ou aban
danai' qualquer pleito legal da parte, ou contra a companhia.
ou seus empregados ou ainda com rererencía aos negocias da
companhia, ou tambern de outras em composição e de con
ceder tempo para pagamento ou liquidação de quaesquer di
vidas atrasadas ou de quaesquer reclamações ou ínstaneías da
parte ou contra a companhia.

Passar recibos

9. De passar' e dar recibos, quitações e outras desobríga
ções por quantias pagáveis á companhia e tarnbem requisições
e pedidos d~ mesma.

Av.tori':;a1' acceitações, etc,

10. De determinar quem será qualificado pura firmar, em
nome da companhia, letras, notas, rcclbos, acceitn.ções, en
dossos" cheques, desobrigações, contractos e documentos em
nome da companhia.

Da garantia para indemnização

11. De, em nome ou no interesse da companhia e a favor
de um director ou de outra pessoa que tiver 'assumido ou es~

tiver para assumir qualquer responsabilidade pessoal para
utilidade desta companhia, eüectuar taes hypothecas da propríe
dade da companhia (actual ou futura), que elles julgarem
convenientes eem tal hypothese podem ficar comprehendídos
o poder de venda ou quaeequer outros poderes, pactos ou pro
videncias, conforme ajustarem.

Conceder porcentaçens

12. De conceder a qualquer empregado ou qualquer outra
pessoa empregada. pela companhia uma commíssão nos lucros
em qualquer negocio ou transacção particular, ou uma
quota nos lucros geraes da companhia, e a tal ccmmíssão ou
quota de lucros deverá ser considerada como parte integrante
das despezas effectívas e do exercício da companhia.
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Eetobelecer wn fundo de 1'eser.-"a

13. Antes de propor qualquer dividendo, separar dos lu
cros da companhia taes quantias que elIes julgurem conve
uientes para fundo de reserva, afim de oceorrer a quaesquer eon..
tmgencías, ou tambem paradividendos especíaos, ou para igualar
os dividendos, ou ainda para concertar, melhorar c consecvar
qualquer das p-opriedades da companhia ou finalmente para
outros fins, que os directores em seu absoluto cnterío julga
rem uteís aos interesses da companhia, e além disso (em
sujeição á clausula quatro aqui relativa) dar ás diversas som
mas postas de parte o emprego que julgarem util, de negociar
com ellas, conforme a occasião e de tempos a tempos, alterar
essas collocações e dispor de toda a aomma ou de parte della
em beneficio da companhia, e de repartir o fundo de reserva
em taes fundos parciaes que julgarem convenientes, bem como
de empregar o fundo de reserva ou parte deUe nos negocias da
companhia e isto Sem que sejam obrigados a conserval-os sepa
rados dos outros haveres.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Gerencio local

116. Podem os directores de tempos a tempos providenciar
ãcerca da gerencia e da transacção dos negocias da companhia
em uma localidade particular, tanto llO paiz, como llO estran
geiro, e da maneira que eUes julgarem conveniente, e as de
terminações expressas nas tres clausulas immediatamente
seguintes em nada hão de prejudicar os poderes geraes confe
rídos por esta clausula.

Conselho local

117. Os directores em qualquer tempo e quando o quíze..
rem poderão estabelecer um conselho local ou agencia para
tratarem de qualquer dos negocias da companhia em tal loca
lidade particular, ou poderão ainda designar quaesquer pes
soas para serem membros desse conselho local, ou seus ge
rentes ou agentes e fixar a Sua remuneração. Poderão igual
mente os dírectores em qualquer tempo e quando o quiserem
delegar á. pessoa assim designada qualquer dos poderes, facul
dades e capacidades de que os directores então se acham inves
tidos, excepto o poder de cobrar chamadas, e poderão autori
zar os membros effectivos em qualquer época de 'tal conselho
local ou algum deIles a preencher as vagas que se derem e de
gerir, não obstante, as vagas e qualquer dessas designações
ou delegações poderá ser feita em termos taes, e sujeita a con
dições taes que os directores julgarem convenientes, e poderão
tambem os directores em qualquer tempo remover a pessoa
assim designada e annullar Ou modificar a tal delegação.



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 561

Procuração

118. Podem: os directores quando quizerem e em todo o
tempo por procuração e sob o seu se110 designar uma ou
mais pessoas para serem o procurador ou os procura
dores da companhia. para taes fins e com taes poderes,
faculdades e autoridade, não devendo estes exceder os poderes
de que sobre estas presentes os directores estão investidos e em
exercicio, e para tal prazo de tempo e sujeito a taes condições
os directores opportunamente julgarem convenientes, e uma
tal designação (caso os directores o julgarem util) poderá. ser
feita a favor dos membras ou alguns dos membros de um con
selho local como dito supra, ou ainda em favor de uma com
panbia ou de soeíos. dícectores, representantes ou gerente de
uma companhia ou firma, ou mesmo a favor de uma corpora
ção indeterminada de pessoas, seja directa, seja indirectamente
nomeada pelos dit'ectcres t e esse tal poder de procurador po
derá conter faculdades taes para a protecção ou conveníencía
das pessoas, que tratem com os taes procuradores, consoante
os directores acharem utdl ,

Stóbdelegação

119. Taes delegados ou procuradores, como ficou dito. po
dem ficar autorizados pelos directores a subdclogar todos ou
alguns dos poderes, faculdades e discrições, de que então se
acharem investidos.

Lei do sello de 1864 e registro colonial dos companhias - Lei
de 1883

120, A companhia póde exercer os poderes conferidos pela
lei de sello das companhias 1864, e portanto. desses poderes hão
de achar-se ínvesttdos os dírectores. Pôde a companhia fazer
com que se escripture em qualquer' colonía, onde ella tiver ne
gocios, um registro filial de sacias residentes na tal colonía, e o
termo colonia nesta clausula ha, do ter a significação que lhe é
attribuida pela lei das companhias de 1833 (registro colonial) e
podem 08 directores adaptar occasionalmente as medidas que
julgar-em proprias a respeito da. escripturação de tal registro
filial.

Leis locaes

121. Podem os directores cumprir as exígencías do
qualquer lei local, cujo oumprhnonto seja na sua opinião ne
cessaria ou conveniente para os interesses da companhia.

DIVIDENDOS

Dividendo sobre as acções ordina'1'ül.s

122. Sujeitos ás clausulas já. expressas e á clausula, que
segue ímmedíata , repartír-se-hão os lucros da companhia

Executivo - t90ü :::0



562 ACTOS-DO PODER EXECUTIVO

saia dos
juros, por

por entre os socíos portadores de acções ordínanas na pro
porção da somma do capital já ,pago sobre essas acções ordí
narias por elles respectivamente possuídas.

Nenhum dividendo pai'o, capital pago antecipadamente e proclu~
zindo }uroJ

123. Quando um capital houver 'sido 'pago sobre quaesqucr
acçõcs em antecipação aos appellos na idé}l, que o tal capital
produzira juros, esse capital, em quanto produzir juros, não
dará direito algum a participar nos lucros.

Deeíarocao de dividendo

124. A companhia reunida em assernbléa geral pede deter
minar que seja pago esse dividendo aos socíos, cousoautc .os seus
direito e interesse nos lucros.

Restricção íW quantia do dividenr20

125. Não se deverá determinar um dividendo .que seja
maior do que o proposto peles director-es ; póde, porém, a com
panhia determinar em assembléa geral um dividendo menor,

Dividendo a pagar só dos lucros e seus Juros

126, Dividendo algum se pagara que não
lucros da companhia e nenhum dividendo produzira
ser isto contra a companhia.

Do fJye se consiâeruni lUC1'OS

127, A declaração dos directores acerca do total dos lucros
da companhia ha de ser tida como concludente,

Di1Jiden~los interinos

128, Podem os dírectores pagar occasionalmente aos sacias
c ã conta do proxirno futuro dividendo taes dividendos interinos
que no seu conceito a situação da. companhia justifique.

Dividas pOdeíit seT redassidae

129, podem os direetores reter dívídendos contra os quaes
a companhia tem algum direito de retenção e podem applfcar
os mesmos a ou em sa.tisfação das dividas, responsabtlidades ou
compromissos a respeito UOS quaes esse direito de retenção
existe.

Direitos de reter dividendos sobre «cçôes dos socice tatíeciilos
OB [oílídos

130, Podem os directores reter os dívidendos pagáveis
sobre aoções ou sobre capital inscs-ipto ,a, respeito dos quaes
uma pessoa se encontre sob a cl~wsula 130 traspasse com direito
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a tornar-se sacio, ou que qualquer pessoa debaixo desta clausula
esteja com direito de traspassar até que essa. pessoa se tenha
tornado sacio com l'eferencia a taes aeções ou capital ínscrípto
ou até ao traspassar devidamente.

Dividendos de comproprietarios

131. No caso de se acharem diversas pessoas registradas
na qualidade decamproprietarios de qualquer acção ou capital
ínscrípto, uma qualquer dessas pessoas pode passar um recibo
valioso por todos os dividendos e pagamentos por conta dos
dividendos a respeito dessa aoção ou desse capital.

Traspasses não traspassam dividendos decioraâoe antes do registro

132. O traspasse de acção ou capital ínscrlpto não traspassa
o 'direito ao dividendo declarado a seu respeito antes do registro
do traspasse.

lVotici-:z do dividendo

133. A noticia da declaração de algum dividendo, seja
interino, seja outro, lia de ser transmittida aos portadores de
acções nominativas ou de capital insorapto nominativo pela.
maneira determinada aqui mais abaixo.

Dividendos a pagar pOí' cheques pelo Correio

J; 134. Salvo determinação contrar-Ia, qualquer dividendo
pode ser pago por cheque ou por urna ordem mandada pelo
-Cor'reío por endereço registrado ao sacio, ou pessoa tendo jtis ,
ou, si se tratar de compropríetarlos, áquelle dentre elies que no
registro estiver· nomeado em primeiro logar a respeito dos
valores de compropriedade. Cada, qual desses cheques deverá ser
exarado de modo que possa ser pago á ordem da pessoa {t qual
for mandado.

Cheques íransoíadoe

135. A companhia n8.0 -terá de responder pela perda, de
algum cheque, ordem de dividendo, ou vaite do Correio, que
for enviado pelo Correio a qualquer socío .eom refereneia c
dividendos.

Dividendos não reciomadoe

136. Todos os dividendos não reclamados dentro de um
anno depois da declaração podem ser invertidos ou de outro
modo utilizados em beneficio da companhia, até .que .sejam
reclamados.e qualquer dividendo que ficar cinco annos sem ,ser
reclamado póde pela resolução dos dírectoros ser confiscado em
benefício da companhia.
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CONTAS

Contas a eecripturar-ee

137. Os dtrectores hão de cuidar para que haja uma conta
bilidade exacta a respeito das sommas de dinheiros recebtdas e
expedidas pela companhia, bem como das razões ou objecto
por que taes receitas ou despezas se effectuarem, e bem assini
das dividas actívas, dos creditas e das responsabilidades da
companhia. Oslivros de contabilidade hão de ser guardados na.
sede. ou então em tal outro legar ou legares, que os directores
julgarem propríos.

Inepeccao pelos sacias

138. Os directores deverão determinar opportunamente si
e até que ponto e em que tempo e Iogac e debaixo de que con
dições ou regras hão de ficar patentes as contas e os livros da
companhia ou quaesquer dos mesmos <10 exame dos sacias. e a
nenhum súcia assiste o direito de examinar qualquer conta, ou
i vro, ou documento da companhia, excepto quando isto é con
ledido pela lei ou autorizado pelos directores ou por uma reso
lução da companhia em assembléa geral.

Conta o.nnud e folha de balanço

139. Na assembléa ordínaria de cada anno, salvo o anno de
1904, exhibirão os directores á companhia a conta de ganhos e
perdas, e uma folha de balanço contendo um summarío das
posses e do passivo da companhia, levado até uma data não
mais de quatro mezes antes da reunião da assembléa e a começar
na data. quando a ultima conta precedente e a folha de balanço
foram feitas, ou si se tratar da primeira conta e folha de bn
buço, desde a data da incorporação da companhia.

Reloiorio annual dos dírectores

140. Cada conta e folha de balanço tem de ser acompanhada
de um dos directores sobre o estado c a situação da companhia
o sobre a somma (caso haja) que elles propõem a pagar dos
livros na fórma de dividendo aos sacias, e a somma (caso haja)
que elles propõem também a ser levada para o fundo de re
serva, consoante as prescrípções expressas supra neste partí
cular e a conta, relataria, e a folha de balanço tem de ser
assígnada e referendada pela. aseignatura do secretario.

Cópias a remeuer aos socios

141. Uma cópia impressa de tal conta, balanço e o relataria
teemde SOl' remettidos sete dias antes da assembléa a cada um
dos portadores registrados de acções, pelo modo como mais
adeante se prescreve, para participação de avisos.
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REVISÃO DE CONTAS
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Contas a serem revisados anmwlmente

142. Pelo menos uma vez cada anuo, salvo o anuo de 1904,
icem as contas da companhia de ser examínadas e veriflcada a
precisão das contas de ganhos e perdas e da folha de balanço,
por um ou mais revisores.

Reoieãee

143. A companhia designará em cada assembléa ordinaria
um ou mais revisores para preencherem este offlcio até a
futura assembléa ordínaria, e as prescripções das secções 21,
22 e 23 da Lei das Companhias de 1900, terão todo o seu
efteíto.

Quando tem de reputar-se as contas como assentos

144. Toda a conta dos directores, depois de repisada e
approvada por uma assembléa geral, será ooneludente, excepto
a respeito de algum erro que nellas se descobrir dentro dos
tres mezes immediatos á sua approvação. Toda a vez que um
tal erro for descoberto dentro deste prazo, a conta terá. de
ser emendada ímmedíatamcnte, e será concludente daht em
deante,

NOTIFICAÇÕES

De como se participam aos socios os notificações

145. A companhia póde transmíttír qualquer notificação a
qualquer socío ou em pessoa ou mandando-a pelo Correio em
carta franqueada. com subscrípto ou cinta endereçada ao tal
sacio para a residencia ou legar de endereço marcado no
registro.

Sacias residindo [ôra do Reino

146. Cada portador de acções registradas ou de capital
ínscnpto registrado cujo lagar do endereço lançado no registro
não se achar no Reino Unido pudera opportunamente, escre
vendo a companhia, communtcar-Ihe em endereço, no Reino
Unido, que haverá de ser reputado como o logar registrado
para o endereço no sentido da clausula immedtatamente pre
cedente.

Notificação quando falta~' endereço

147. Pelo que diz respeito aos sacias, que não teem o
lagar registrada para endereço, reputar-se-na como parti
cipação bastante um aviso pregado na séde, quando tiverem
decorrido 34 horas a contar do momento em que ou quando se
pregou o aviso •.
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De quando a notiflcação d f8~ta- por annuncio

148. Qualquer notificação, quo tenha de ser'feita pela
companhia aos soeios ou a qualquer destes e que não se ache
explicitamente prevista por estes presentes, reputar-se-ha par
ticipação suffloiente, si fOI' dada por um annuncío , Qualquer
participaçâo que haja de ser feita ou que venha a ser feita por
annunc:o deverá ser publicada por uma vez em dons periodicos
diarios de Londres.

Notificação a comproprietoríoe

149Q Todas'as notificações com reíereucia a acções regís
tradas ou capital inscripto pertencentes a pessoas conjuncta
mente, serão feitas á pessoa que "Vem nomeada em primeiro
logar no registro e uma notificação feita desta ror.na reputar
se-lia qual rectificação bastante para todos os portadores de
taes acções ou capital ínscripto .

De quando uma notificação feita pelo Correio se repiüa expedida

150. Qualquer participação remettída pelo Correio repu
tar-se-ha como recebida no dia immediato ãquelle no qual a.
carta, subscripto ou cinta. contendo-a fôra enviado pelo Correio
e para comprovar esse serviço será prova bastante que a carta,
subscripto ou cinta, levando a notificação, foi devidamente·
endereçado, entregue ao Correio.

Cessiono.rios, etc., obrigados por notificações anteriores

151. Toda a pessoa que oupor acção da lei, por traspasse
ou por outro meio qualquer obtiver direito a qualquer acção
ou capital ínscrípto será obrigada por toda a notificação a
respeito desta aeeão ou deste capital inscrípto que antes do seu
nome e endereço tiver sido lançado DO registro, tiver sido devi
damente feito á pessoa da qual essa outra deriva o seu direito a
tal seção ou capital.

De como se tem de contar o tempo

152. Quando se exigir que a notificação seja feita em um
numero dado de dias ou que a notificação se estenda para além
de um certo prazo de tempo, o dia da notificação ha de ser
contado no tal numero de dias ou nesse prazo, a.não ser que se
determine o contrario.

Assignaturas pela companhia

153. A assignatura de qualquer notificação que tenha de ser
feita pela eompannía, poderá ser inscripta ou impressa.
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. 154. Si u, companhia for dissolvida', seja voluntariamente,
seja por outra tórma, os liquidantes poderão, com a sanoção de
uma resolução extraordinaria, repartir por entre 08subacriptores
in specie qualquer porção do activo da companhia e poderão
CJUl uma igual saneção depositar qualquer porção do actívo da
companhia em mãos de üdet-commtssartos em beneficio dos
subscriptores, consoante os liquidantes com a mesma sancçâo
o julgarem conveniente. E no caso disto ser estimado util, a
tal repartição poderá fazer-se por outra fórma do que o accordo
com os dir-eitos legaes dos soolos da companhia, e poderão em
partfcular conceder-se a uma classe direitos espeoiaes ou de
preferencia, como também poderá ser exclutda totalmente ou
em parte; sempre, porém, que se determlnar uma repartição
de forma diversa do que em harmonia com os direitos legaes
dos subscríptores, então todo o associado, do qual ahi for lesado,
terri, o direito <.1.. discordar e terá direitos colateraes, como si
tal determinação fosse uma resolação especial passada consoante
a secção 161 da lei das companhias de 1862.

Serviço da pa1'te de agentes lond""inos, pa1'fJ. sacias 1'01"0. da
jtwisdicção

165. No caso de uma liquidação da companhia na tngía
terra. todo o sacio da compa-nhia que então não .se encontrar
na Inglaterra serâ obrigado no prazo de 14 dias depois de
tomada a resolução effcctivade liquidar a companhia volun
tariamente, ou depois de haver-se passado sentença para a
liquidação da companhia, de fazer uma participação escr-lpta
á companhia, desiguando-Jhe em Londres algum dono de .mo
radas, ao qual possam ser dirigidos todos os mandados, notí
flcações, ordens de processo e julgamento, que digam respeito
á liquidação da, companhia. e na falta de tal designação será
permittido aos liquidantes da companha, em nome desse sacio.
de apontar algumas pessoas, e as expedições communícadas à
pessoa assim apontada, seja apontada pelo sócio, seja pelos liqui
dantes, serão reputadas boas e valiosas communicações pessoaes
a tal sacio, para todos os fíns.. e quandó os liquidantes tiverem
de fazer tal designação, então deverão com toda a presteza dar
disso parte ao socio respectivo por' meio de um annuncio no
jornal o Times ou por meio de carta registrada enviada pelo
Correio e dirigido ao tal socío o seu endereço, conforme for Ian
çado no registro dos sacias da companhia, e reputar-se-há till
notificação como feita no dia. ímmedtato áquelle no qual o
annuncio foi publicado, ou expedida a carta.
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lNDEMNIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE

Indemnizaçõo

156. Todo o director, gerente, secretario, ou outro empre
gado, ou servente da companhia, tem de ser devidamente
indemnizado pela companhia e será dever dos dírectores pagar
dos fundos da companhia todos os gastos. perdas e despezas,
em que qualquer empregado ouservente possa ter incorrido ou
haver se tornado responsável em razão de qualquer contracto
em que entrou, ou por qualquer acto ou acção por elle pratí
cada na qualidade de empregado ou de servente, ou de qualquer
modo no cumprimento dos seus deveres, inclusive as despezas
por jornadas.

Responsabilidade individual dos directores

157. Nenhum directur nem outro qualquer empregado da
companhia sorá responsnvel pelos netos, recibos, descuidos, ou
pelas defícíencias de qualquer outro director ou empregado, nem
o será tampouco por ter intervindo em qualquer recibo ou outro
aeto ; para conformidade, nl3111 por qualquer perda ou des
peza occasionada á companhia pela insurtícíeneía ou deâctencía
da titulo a, qualquer propriedade adquirida por ordem dos
dírectoros para ou no interesse da companhia, nem tampouco
por íusutâcíeneia ou deflcíancia de qualquer garantia, em a qual
ou sobre a qual quaesquer quantias da comp mhía tivessem sido
empregadas, nem por qualquer perda ou damno cccasíonado
pela fullencía, ínsolvabilidade ou acção menos recta de qualquer
pessoa em cujas mãos dinheiros, valores ou titulas tivessem
sido depositados, nem por qualquer perda. ou damno occasionado
por algum erro de juizo ou íuadvertencia da sua parte, nem
por qualquer outra perda, damno ou desgraça, que possa
occorrer no cumprimento das obrigações do seu cargo ou com
referencia a esse, a não ser que tal aconteça por sua própria
fraude.

Nomes I ende1'eço e q'ualificações dos eubecriptores

S. H. Petre - Ingagestane, Essex Esquh-e.
R, E, 'V. Calley - 25, Konsington, Court, London, \V.

Esquire.
Stephen F. E. Scrope - 2, AJexander Esquire, Kensíngton,

8. W. Gentlernan,
Humbert Blount - 2, Ncrfclk Street \V. Gentleman.
F, G. Sands -8, sprowston Rd.. Porest Gn..te., Gentleman .
J, Bcrry - 2, Northbrook Gardeno York Road Ilford.

Genfleman.
E. March - 20, Sydney Road, Hornsey 1-1. Gentleman.
Feito em 24 de novembro de 1906.
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Testemunb.a das assígnaturas supra- P. H. Vlebb, Escre
vente dos 81's. Blount, Lynch e Petre , 48 Albemart.- j.ondon,
'V.- Solicitadores.

Estão seis estampilhas federaes no valor de 13$200, devida
mente inutilisadas pela Recebedoria do Rio de Janeir-o.

Estampilha de um shlltng ,
E 1 cópia conforme R. F. Bartlett, Archívista de Sociedades

Anonymas.

Eu abaixo assignado, Alan Charles _Comerford, .tabellião
publico da cidade de Londres. por nomeacuo real. devidamente
juramentado e em exercício, pelo presente certífíco e attesto
a quem interessar possa que o escripto aqui annexo e marcado
com a lettra li contém e é cópia fiel e conforme de certo do
cumento original que diz ser corrtracto celebrado pelo conde
Henry de Legge de uma parte e a Companhia «(Palmmras,
Límítcd», da outra parte, datado de 3 de janeiro de 1905, que
ora se me exhibe e mostra, indo P J!' mim marcado «ne varletur1>.

-A..lan C. Comer{ord, tabelliâo publico.
E certifico mais que o escrípto aqui também annexo e mar

cado com a lettra B. contém e é traduccão fiel e conforme. por
mim feita para o idioma portuguez, do citado contructo. E que,
portanto, as ditas cópia. e traducção sâ.o dignas de toda a té e
credito, tanto judicial como extrajudlcialmecte,

Em testemunho do que este assígno e séllo com o sello do
meu offlcio na dita cidade de Londres e faço aqui ligar as refe
ridas cópia e traducção hoje, oito de maio do anno do Senhor
de mil novecentos e cinco.

VeI'itas.- Alan C. Come11onl, tabellião publico.
Reconheço verdadeira a assignatura retro de Alan Charles

Comei'fbrd, tabellíão publico desta cidade, e para constar onde
conviOI', a pedido do mesmo, passei a presente, que asstgueí e
fiz sellar com o sello das armas deste Consulado da Republica
dos Estados Unidos do Brazil em Londres, aos dezeseis de maio
ue 1905.- P. Alves Vieira, cousul geral.

N. 176. Recebi 1l"-3d . - Vicú 'o,.
Reconheço verdadeira a assignatur a do Sr. F. Alves Vieira,

cousul geral em Londres.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1906.-Pelo director geral,

Alexandt'i;w de Gívoetra,
Traduzido do inglez aqui anneso e marcado com a lettra A.
(Estampilha de 10 shillíngs.)

Contracto celebrado hoje, tres de janeiro de mil e nove
centos e cinco, pelo Conde Henry de Legge, de 15 Avenue
Bosquet, Paris (abaixo denominado o vendedor) de uma parte,
e a Companhia «Palmeiras, Limited», abaixo designada (a com
panhia) da outra parte. Considerando que a companhia foi
incorporada de conformidade com as leis de 1862a 1900 sobre
companhias, com o objecto (entre outras cousas) do comprar
os immobiliarios descriptos no appenso escripto na parte final
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desta escriptura , E, considerando quo pela. clausula 3 dos esta
tutos da companhia se dispõe que a companhia deverá celebrar
o contracto nella referido, que é este oontractc .

Portanto, fica desde já eontraetadc quanto segue:
1, O vendedor venderá e a companhia comprara os ímmo

lnliarios deseriptos no apIJ80s0 escripto abaixo.
2. Uma parte do preço da venda mencionada consistirá de

oito mil libras que serão satisfeitas mediante a adjudicação pela
companhia ao vendedor, ou seu subrogado ou subrogados, de
oito mil acções ordinarias da companhia, de uma libra cada
uma, numeradas de 1 a 8.000 (ambos inclusivos), que para
todos os fins consíderar-se-hão integralizadas.

3. Quanto ao saldo do dito preço a companhia pagará, satis
f'll'â., desobrigará, executará e cumpr-irá. todas as dividas,
responsabilidades; contractos, compromissos e obrigações do
vendedor, respcítantes aos mesmos bens na data da conclusão
da compra, e garantirá o vendedor contra todas as acções,
recursos, reclamações e direitos a sem respeito.

4. O vendedor provará á satisfação da companhia um bom
titulo de direito sobre os referidos immobiliarios, de confor
midade com a lei vigente no Estado de S. Paulo, na Ropubliea
do Bt'azll, livre de todos os onus, excepto quaesquer censos
impostos pelo Codigo de Minas do referido Estado.

5. A posse dos referidos ímmobítíaríos será dada á com
panhia ao tempo da conclusão da venda, e entretanto o ven
dedor os conservara em boas' condtçôos, mas ficara entendido
que até a mesma conclusão ou a expiração do prazo de
..• mezes civis, abaixo mencionados; si não se fizer tal con
clusão antes de então, que ostara conservando taes rmmobí
liarios para. o seu propno beneficio, mas si por outra fórma
consíde-ar-se-ha como conservando-os para o beneficio da. com
panhia, e neste ultimo caso terá que prestar contas e ser
resarcído em tal conformidade.

6. A venda será concluída. em •.. no dito Estado, dentro
de... mezes civis. a contar desta data, quando o. vendedor
deverá devidamente transferir os mesmos ímmobíüaríos á
companhia ou seus subrogados e as certidões do titulo. das
citadas oito mil acçôes serão entregues ao vendedor. Sendo
necessario, para o fim desta clausula, o vendedor nomeará. um
procurador no Brazilco'o o objecto de transferir os bens enun
ciados á companhia ou seu subrogado ou subrogados. A com
panhia para o mesmo fim nomeará. alguma pessoa no Brazil
por procurador della ou agente seu, com plenos poderes em
relação á conclusão da venda, e dará ao vendedor aviso de. tal
nomeação com antecedencía. de não menos de vinte c um dias
antes da época da conclusão e fará com que tal procurador ou
agente lhe transmitta informações telegraphieas da conclusão
da n-ausrereucía , .

7. Todas as custas e gastos relativos e Incidentes á con
foeção B' assígnatura deste contracto e das negocíações: para
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a citada venda e de executal-a e coneluíl-a, eomprehendendo
as custas relativas á confecção e assíguatura do contracto social
e estatutos da companhia e do registro desta e de todos os
sollos, emolumentos e custas juridicas relativos e incidentes ao
estabelecimento da companhia serão por conta e serão pagos
peJa companhia. .

S. O vendedor collaborará com a companhia e á custa desta
na celebração de um contracto ou contractos sufflcientea, consti
tuíndo, nos termos da secção 7a da lei de 1900 sobre compa
nhias, os titulas do subrogado do vendedor (havendo-os), para
aàjudicação de qualquer das ditas oito mil acaões que elle
designar que lhes sejam respectivamente adjudicadas.

Em testemunho do que o vendedor esta asslguou e a com
panhia fez aqui carimbar o seu se110 social no dia e anuo Indi
cados no principio.

o appenso acima mencionado

Todos os immobiliarios de domtnío dírectc denonrinados
«Palmeiras» sitos na comarca. e districto de Taubaté, na rre
guezia do Senhor Bom Jesus de Tremembé, no dtstrícto deno
minado Poço Grande, no Braztl, mais especíücadamente de
scriptos na. escríptura de compra e venda de data deô de junho
de 1904, e celebr:tda pelo Barão de Lessa e suo, mulher a Baro
neza de Lcssa, outorgantes e vendedores. e Henry Conde de
Legge, outorgado e comprador.-Comte de Legge.-Testemunha
da assignatura do Conde Henry de Legge, A. P. Inglis, consul
geral. - Pariz. (L. S.) (Estampilhas do sello consular 7/G.)
(8e110 da companhia.) Ose110 da «Palmeiras Límlted» foi eat'Im
bado aqui na presença de S. A. Petre.vlildward Blount, dire
ctores.- F. G. Santos, secretario.

No verso. Datado de 3 de janeiro de 1905.-0 Conde Heí~ry

de Legge e a «Palmeiras Limited», Contracto para compra
e venda.

DECRETO N. 0008 - DE 2 DE 2\IAIO Dg 1906

Abre ao xfiu is ter-io da Industria, Viação e Obras Publicas o
credito de 600:000$ para ser a pp licado ás obr-as de alar
gamento da bitola da Estrada de Ferro Central do Brazil
de 'I'aubaté a S. Paulo.

o Presidente da Repubhea dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 17 da lei n. 1453, de
30 de dezembro de 1905, decreta:

Artigo' unico _ Fica aberto ao Mlnisterio da Industria,
Viação e Obras Publicas o credito de GOO:OOO$ para ser applí-
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oado ás obras de alargamento da bitola da Estrada de Ferro
Central do Braz.il de Taubaté a S. Paulo.

Rio de Janeiro, 2 de maio de lD06, 180 da República.

FHAXCISCO DE PAULA RODIUGUES ALVES.

Lauro ,Sevci-imlo JlÚllej'.

DECRETO N. 6000 - DE 2 DE ::'1.::_"-18 DE 1906

Abre ao'[Miniater io da Indusbria, Viação e Obras Publicas o
credito de 600:000$ para ser apph cado ás obras de Pr c
l ongamen to da linha do centro da Estrada de Ferro Cen
t 1'a1 da Brasíl.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Braz.il,
usando da nutonaação contida. no art. 17 da lei n. 14.53, de :30
de dezembro de 1003, decreta:

Artigo uni co. Pica aborto ao Ministerio da Indusu-Ia.viação
o Obras Publicas o credito de 600:000.) para S81' applíeado ás
obras do prolongamento da linha do centro ela Estrada. de Ferro
Central do Braúl.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 100G, 18° da. Rcpublícn .

FUAxcrsco DE PAüLA RODRlG'L:ES ALVES.

!JECRETO N. Gala-De 5 DE MAIO DE 1906

Abre ao ~1iJlistel'io da Fazenda o credito de lU: 1328762 para paga
mento a Vi rgilio dos Reis Araujo Góes, em virtude de sentença
judiciaria .

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da. autorização constante do art. 20, n. 18, da lei
n, 1316, de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33
da lei n. 1453, de 30 de dezembro de 1905, e a que se refere o
decreto n . 5875, de 27 de janeiro ultimo, e tendo ouvido
o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2° n. ~,

lettra c, do decreto legislativo D. 392, de 8 de outubro de 1896:
Resolve abrir ao Minister'ic da Fazenda o credito de

41: 132$762, destinado ao pagamento de igual quantia a que
foi eondernnada a União por sentença do juiz federal da
2a Vara do Dlsu-ícto Federal, confirmada "por acccrdão do
Supremo Tribunal Federal, D. 889, de 30 de janeiro de 1904,
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D<1 acção movida pala tenente da Brigada Policial do mesmo
Districto, Virgilio dos Reis Araujo Góes, para annuílação do
decreto que o reformou naquella posto.

Rio de Janeiro, 5 de maio de 1906, 18° da República.

FRANClí:CO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 6üll-DE 5 DF.: MAIO DF. 1906

Abre ao Ministerio ela Fazenda o credito de 38:019S315 para ooeofrcr
ao pagamento devido a Manoel de Assumpçâo e Silva, em virtude
de sentença judíciarie ,

o Presidente da Republlca dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 20, n , 18, da lei
D. 1316, de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33
da lei n, 1453,de 30 de dezembro de 1<J05, e a que se refere o
decreto n, 5875, de 27 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o
Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2''', D. 2,
Ictu-a c, do decreto legislativo D. 392,de 8 de outubro de 1896 :

Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de
38:919$315 para pagamento de igual quantia a que foi con
demuada a União por sentença do juiz federal da Ia Va.ra do
Districto Federal, confirmada por aecordão do Supremo Tri
bunal Federal de 26 de dezembro de 1903, na acção movida
pelo alferes da Brigada Policial do mesmo Dtstricto, Manoel de
Assumpção e Silva, para annullação do decreto que o reformou
naquelle posto.

Rio de Janeiro, 5 de maio de 1906, 180 da Republlea,

FRA!.'iCISC) DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. GOD,..l DE 5 DE MAIO DE 1906

Abre ao Mínistciío da Fnzenda o credito ele28: 153S-íGG para occorrer
ao pacamcuto devido a Francisco Bodricues Pereira c sua
mulher, em virtude de sentença judiciai-ia,"

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 20, n, 18, da lei n. 1316,
de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33 da lei
n. 1453, de 30 de dezembro de 1005, e a que se refere o decreto
D. 5875, de 27 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal de
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Contas, na conformidade do art. 2°, § 2Q
• n. 2, Iettra 0, do

decreto legislativo n, 392, de 8 de.outubro de 1896:
Resolve abrir ao Mínisterio da Fazenda o credito de

28:153$466 para .cumprimentoda carta preeatoría expedida
pelo juiz seccional no Estado de Minas Geraes, em 2 de dezembro
de 1905, requísímndo o pagamento a Francisco Rodrigues
Pereira e sua mulher do igual quantia a que foi condemnadaa
Fazenda Nacional,' por sentença do mesmo juiz. de 8 de abril
de 1904. a que se refere o accordão do Supremo Tribunal
Federal de 15 de julho de 1905.

Rio de Janeiro, 5 de maio de 1906, 18' da Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 6013 - DE 9 DE "'AIO DE 1906

Approva o plano das obr-as p.al.'a const~uc<,:ão dos cdíücíos destinados
a quarteís da Força Policial do Districto Federal, nos bah-os do
Andarahy e Bota fogo.

O Presidente da Republica dos Estados Uuidos do Brazil
decreta:

Artigo unicov Fíeam approvados, nos termos do decreto
n. 4956, de 9 de setembro de 1903, os planos das obras que
teem de ser feitas coma construoção dosedíücios desttnados a
quartels da Força Policial do Districto Federal nos bairros do
Andarahy e Botafogo e constante das plantas que a este acom
panham; revogadas as disposições em contrario.

Rio de '>aneiro 9 de maio de 1906, 18' da Republíca ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seabra.

DECRETO N. 6014 - DE 9 DE MAIO DE 1906

Creu mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacíonaes na
comarca de Limoeiro, no Estado das Alagôas.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Beazll,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de IS96,
decreta:

Artigo uníco, Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Limoeiro, no Estado das Alagôas, mais uma brigada de
infantaria, com a desígnaoão de 27a, a qual se constituirá de
tres batalhões de serviço acüvo, ns, 79, 80881, eumdo da
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reserva, sob n , 27, quo se organizarão com os guardas
qualificados nos dlstrícbos da referida comarca; revogadas as
disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 0 de maio de 1006, 18' da Repübllca ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seabra,

DECRETO N. 6015 - DE 0 DE MAIO DE 1906

Orea mais ChUlS brigadas de infantaria e uma de cavullai-ia de
Guardas Nacionaés no rnunicipio de 'I'ímbaüba.cio Estado de
Pernambuco.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil,
para execução do decreto n , 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco , Ficam ereadas na Guarda Nacional do mu
níoípío de Tímbaüba, no Estado de Pernambuco, mais duas
brigadas de infantaria e uma de cavallarta, aquellas com a
desígnacãu de ]07a. e lO8a , que se constituirão de :.l'0S batalhões
do serviço actívo e um do da reserva, cada uma sob DS. 31D, 320
e 321, 32,2,323 e 324, e 107~ o 108a. ; e esta com a de 42.a • que se
constituirá de dous regimentos, sob ns. 85e 86, os quaes se
organtzarão com os gUI11'da;:; qualíríeados nos djstrfctos elo
referido munícípío ; revogadas as disposições em contrarie.

Rio de Janeiro, 9 de maío de 1906, 18° da Republica ,

FRAKCISCO De: PAULA RODRIG'UES ALVES.

J. J. Seobra,

DECRETO N. 6016 - DE 0 DE >UIO DE 1906

Crea mais uma brigada de cavallaría de Guardas Nacionaes no mu
utcípio de Quipapá, no Estado de Pernambuco.

O Presidente da República dos Estados Unidosdo Brazil,
para execução do decreto n , 431, de 14' de dezembro de 1806,
decreta:

Artigo uníco, Fica ereada na. Guarda Nacional do muni
cípío de Quipapâ, no Estado de Pernambuco, mais uma bri
gada de cavatlaría com a designação de 44a , a qual se
constituirá de deus regtmcntos, sob ns. 87 o 88, que se orga
nizarão com os guardas qualiâcados nos oeUstrictos do refeI'ido
município; revogadas as díspostcões em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de maio de 1906, 180 da Republíea,

FUAi'\CrSCO De PAUTJA RODRIGUES Ar,YES.

J. J. Seoõra,
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DECRETO N. 6017-DE 9 DE ",,-lO DE 190G

Crea mais uma brigada de infantar-ia de Guardas Nacionaes na
comarca da Capital do Estado da Bahia.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
para execução do decreto TI. 431, de 14 de dezembro de 1896;
decreta :

Artigo unico, Fica creada na Guarda Nacional da comarca
da Capital do Estado da Bahia mais uma brigada de infantaria,
com a designação de 147~, a qual se constituirá de tres bata
lhões do serviço activo, ns, 439, 440 e 441, e um do da reserva
sob n , 141, que se organizarão com os guardas qualificados nos
dístríctos da referida comarca; revogadas as disposições em
contrario.

Rio de Janeiro, 9 de maio de 190G, 18' da Republica ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVf;S.

J. J. Seobra,

DECRETO N. 0018 - DE 9 DE )!AIO DE i900

Crea uma br-igada de m-tilhar-ia de Guardas Naciouaes na comarca de
Campestre, no Estado da Bahia.

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco. Fica creada na Guarda. Nacional da comarca
de Campestre, no Estado da Bahia, uma brigada de artilharia
com a designação de 36a , a qual se constituirá de um batalhão
de artilharia de posição e um regimento de artilharia de cam
panba, ambos sob n , 36, que se organizarão com os guardas
qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as
disposiçõesem contrario.

Rio de Janeiro, 9 de maio de 1906, 18° da Republíca,

FRANCISCO DE PA.ULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seobrà,

DECRETO N. 6019 - DE 9 DE MA.lO DE 190G

Crca mais duas brteadas de cavaltarta de Guardas Naciouaes na
comarca de Minas de Rio de Contas, no Estado da Bahia.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unico, Ficam areadas na Guarda Nacional 'da.
comarca de Minas do Rio de Contes, no Est..'ldo da Bahia, mais
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duas brigadas de cavallaría, com as designações de 7480 e 7580,

as quaes se constituirão de dons regimentos cada. uma, sob
ns, 147 e 148, 149 e 150, que se organizarão com os guardas
qualificados nos dístrictos da referida comarca; revogadas as
disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de maio de 1906, 18" da Republlca ,

FRANCISCO DE PAULA. RODRIGUES ALVES.

J. J. Seobra,

DECRETO N. 60,êO - DE 9 DE ;!AIO DE 1906

Crea mais uma brigada do infantaria de Guardas Nacionaes na
comarca de Lavras 'üíementiuas , no Estado da Bahia.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazll,
para execução do decreto n, 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Lavras Diamantinas, no Estado da Bahia, mais uma brigada
de inümtaría, com a designação de 148<t, a qual se constituirá
de tres batalhões do serviço actívo, ns. 442, 443 e 4-14, e um do
da reserva, sob u. 148, que se organizarão com os guardas
qualificados nos dístríctos da referida comareu : revogadas as
disposições em contrano.

Rio de Janeiro, 9 de maio de 1906, 18<) da Republíca,

I"RANCISCO DE PAULA. RODRIGUES ALVES.

J. J. Seabra.

DECRETO N. 6021 - DE 9 DE MAIO DE 1906

Crea uma In-icade <10 infantar-ia de Guardas Nacionacs U<I comarca
"de Bom Conselho, no Estado da Bahia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
para. execução do decreto n. "131, de 14 de dezembro de ftS96)
decreta, :

Artigo uníeo , Fica ereada na Guarda Nacional da comarca
de Bom Conselho, no Esta.d.o da Bahia, uma brigada de ínfan
taría com a designação de 149\ a qual se constituirá de tres
batalhões do serviço aetívo, ns. 445, 446 e 447, e um do da
reserva, sob n. 149, que se organizarão com os guardas qual ifl..
cados no dietrlctc da referida comarca; revogam-se as dispo
sições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de maio de 1906, IS'' da Republíca,

FRANCISCO D"Z-PAULA RODRIGUEG ALVES.

J. J. Seabra.

Executivo - 1006



578 ACTOS DO PODER EXEOUTIVO

DECRETO N. 6022 - DE 12 DJil MAIO DE 1906

Abre ao Míníeterio da Fazenda. o cr-edito de 35:546$580 para
occcrrer' ao pagamento devido a' João Lourenço.do Azevedo em
virtude de sentença judiciaria .

o Presidente da Republica dos Estados Uuidos do Brazil,
usando da. autorização contida no art. 20, n. 18, da lei
n, 1316, de 31 de dezembro de 1904, revigorado peio art. 33
da de u. 1453, de 30 de dezembro de 1905, e a que se refere o
decreto n. 5875, de 27 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o
Tribunal de Contas, na, conformidade do art.. 2°, § 2°, n. 2.
lettra c do decreto legislativo u. 392, de 8 de outubro
de 1896:

Resolve abrir ao Mínisterio da Fazenda o credito de
35:546$580 para pagamento de igual quantía a. que foi con
demnada a. Uuião por sentença do juiz federal da 1" vara do
Dístricto Federal, confirmada por accordão doSupremo Tribunal
Federal de 3 de setembro de 1904, ua acção movida pelo
alferes da' ,Brigada Policial do mesmo districto João Lourenço
de Azevedo, para annullação do decreto que o reformou
naquelle posto;

Rio de Janeiro, 12 de maio de 1906; 18' da Republíca.

FH.ANCISCO DE PAULA RODH.lGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões,

DECRETO N. 6023 - DE 12 DE >'.A1O DE ·1906

Abro ao'Min.isteeio da Fazenda o credito de 4G;747$240 para occora-er
ao pagamento, devido- a Joaquim Antonio Lopes, em virtude de
sentença judiciaría..

O Presideute da Republíca do. Estados Uuidos do Brazil,
usando da autorização contida, no art. 20. n, 18, da lei
n; 1316, de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33
da de n. 1453, de 30 de dezembro de 1905, e a que se refere
o decreto TI. 5875. de 27de janeiro ultimo, e tenclo ouvido o
Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2'>' n. 2,
lettra c do decreto legislativo n, 392, 'de S de outubro
de 1896:

Resolve abrir ao Mínístería da Fazenda o credito de
45:74i$240 para pagamento de igual quantia a que foi con
demuada a União por sentença do juiz federal da Vara do
Districto Federal, confirmada no aceordão do Supremo TriM

buual Federal de 20 de janeiro de 1904, na acção movida pelo
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capitão da Brigada Policial doraesmo dístrícto Joaquim
Antonio Lopes, para annullação do decreto que o reformou
naquelle posto.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 1906, 18' da Republica,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 6024- DE i4 DE MAIO DE 1906

Crea mais dMS brigadas de cavaltaz-ía e duas de artilharia do
Guardas Nactonaós no Departamento do Alto Acre, no l'el'ritorio
do Acre.

o Presidente di" Republlca dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o decreto n, 5188, de 7 de abril de 1904, que
organizou o Territorio do Acre, e nos termos do decreto TI. 431,
de 14 de dezembro de 189ij,decreta:

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional, no Depar
tamento do Alto Acre, no Territorio do Acre, mais duas bri
gadas de cavalíaría com as designações de 2& e 39., compostas dos
regímentoa ns, 3. 4, 5 e 6, e duas brigadas de artilharia com as
designações de 3'"e 4a , a primeira eonstituída de um regimento
de artilharia de campanha e de um batalhão de artilharia de
posição, ambos sob o n. 3, e a segunda composta de igual nu
mero de corpos, ambos com a designação de 4, sendo todos
organizados com os guardas quallâcados no referido Departa
mento ; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeirc, 14 de maio de 1906, 18' da Republlca ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVE3~

J. J; Seabra,

DECRETO N. 6025 - DE 14 DE MAIO DE 1906

Crca mais uma brigada de infantar-ia e duas de cavallaria de
Guardas Nacionacs na comarca de Santa Maria Magdalena , no
Estado do Hio de Janciro ,

O Presidente da República tios Estados Unidos do Brazil,
para, execução do decreto n. 431 de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco. Ficam ereadas na Guarda Nacional da co
marca de Santa Maria Magdalena, no Estado do Rio de
Janeiro, mais uma brigada de infantaria e duas de cavallarta,
aquellacom a designação de 63"', que se constituirá de tres
batalhões do serviço actívo, ns. 187, 188 e lS9, e um do da
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reserva. sob n. 63, e estas: com as de 2ga. e '30\ que se eons
tdtulrâo de deus regimentos, cada uma, ns. 57, 58. 59 e 60,
os quaes se organizarão com os guardas qualffícadoa nos
districtos da referida comarea , revogadas as disposições em
contrario.

Rio de Janeiro, 14 de mnio de 1906, 18° da Republica ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seabra,

DECRETO N. 6026 - DE 14 DE MAIO DE 1906

Creu mais uma br-igada de infantaria de Guardas Nacionaes na
comarca do Nova Friburgo , no Estado do Rio do Janeiro.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decretar

Artigo unico , FIca creada na Guarda Nacional da comarca
de Nova jerlburgo, no Estado do Rio de Janeir-o, mais uma
brigada de infantaria, com a. designação de C4~, 8, qual se
constituirá de trcs batalhões do serviço aettvo, 1)5. laO, 191 e
192,0 um do da reserva. sob n. 64, que se or'ga,uiza,rão cora
08 guardas oue.líücados nos distrtctos da ref:3rida COLHarca ;
revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1906, ISo da Repunllca ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALrES.

J. J. SeabTa.

DEC1tETO N. (027 - DE 14 DE 'IAlO DE 1906

C1'8a mais urna br.igo.du de artilharia de Guardes Nactonaes 110
Departamento do Alto Acre, no 'I'erritor!o do ACl'J.

o Presidente da Renublica dos Estados Unidos do Braztl,
tendo em ViSt1.L o decreto n, 5188, ele 7 de abril de 1904, que
organizou o 'I'erritor!o do Acre, e nos termos do decreto n. 431,
de 1'4 de dezernbro de lSgO, decreta:

Artigo untco , Fica creada na Guarda Nacional de Departa
mento do Alto Acre, no 'I'errítorío do Acre, mais uma brígada de
arttlharia com a desígnaçgo de 5a, a qual se constítuirã de um
regimento de artüharta de campanha e um bataluão de arülha
ria de posição, ambos SQb n , 5, que se organizarão com os guer
das qualificados no referido Departamento j revogadas as dispo
siçõcs em contrario.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1906, 180 da Repu bhca.

FRANCISCO DE PAULA R.ODRIGUES ALVES.

J. J. seot.ra;
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DECRETO N. 6028 - DE 14 DE MAIO DE 1006
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Crea mais uma brieada de infantaria e uma de cu, allarta de
Guardas ~aCl0ni.l.c~no Departamentc do Alto Acre, no 'I'crrttorio
do Acre.

o Presidente da Republíea dos Estados Unidos do Braztl,
tendo em vista o decreto n. 5188, de 7 de abril de 1904, que
organizou o 'I'errrtorlo do Acre , e nos termos do decreto n . 431,
de 14 de dezembro de 1896,decreta:

Artigo uníco. :Ficam creadas na Guarda Nacional do Depar
tamento do Alto Acre, no Territorio do Acre, mais uma brigada,
de infantaria com a designação de 10(1., a qual se constituirá de
tres batalhões do serviço actívo, sob ns. 28, 29 e 301 e de um da
reserva, sob n, 10, e uma brigada de cavallaria com a designação
de 4a., composta de dous regimentos, sob ns, 'í.e 8, que se orga
nizarão com os guardas qualificados no referido Departamento;
revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 14 de maio do 1906, 18' da Republíca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seobra,

DECRETO N. 6029 - DE 15 DE MAIO DE 1906

Abre ao Mínisterio da Industrta, Viação e Obras Publicas o credito
de 24:000$ para ser cppltcado ao pagamento das gratifi
cações arbitradas aos eúcenhctros que foram incumbidos do
recebímonto e entrega das 'estradas de feno encampedas e depois
arrendadas.

O Presidente da Republíea dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização legislativa contida no ll. XI do art. 15
da Ieí n. 1453,de 30 de dezembro de 1905, decreta:

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da lndustria,
VIação e Obras Publicas o credito de 24:000$ para ser a pplicado
ao pagamento das gratificações arbitradas aos engenheiros que
foram incumbidos do recebimento e entrega das estradas de
ferro encampadas e depois arrendadas.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 1906, 18' da Republica ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Severiano MüUer.
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DECRETO N. 0030-í>E 15 DE MAIODE 1900

Concede autorização á c Manéoe Impcovements, Límíted » para
funcctouar na .Republíca.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Braail,
attendendo ao que requereu a Manáos Improoements, Limited,
devidamente representada, decreta:

Artigo unico.E' concedida ,autol'ização á, Manáos Improee
ments , Limited para funccionarna Republíea com os estatutos
que apresentou, mediante as clausulas que a este acompa
nham, asaiguadas pelo Ministra da Industría, Viação e Obras
Publicas, e fíeando a mesma companhia obrigada ao cumpri
mento das formalidades exígldas pela legislação em vígor,

Rio de Janeiro, 15 de maio de 1006, 18' da Republlca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES AJ~YES.

Lauto Sexeríano ld'ttller.

Clausulas que acompanham o decreto n, 6030, desta data

I

A l1fandos Improcemeeüs. Limited, é obrigada a ter um
representante no Brazil com plenos e Illimltados poderes para.
tratar e definitivamente resolver as questões que lse suscitarem
quer com o Governo, quer com particulares, 'podendo ser de
mandado e receber citação inicial pela companhia.

Il

Todos os aetos que praticar no Brazil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á [urísdícção
de seus tribunaes judiciarios e administrativos, sem que, em
tempo algum, possa. a ref-erida companhia reclamar qualquer
excepção fundada em seus estatutos,' cujas disposições não
poderão servir de base 'para qualquerrecJamação coneer..
nente á execução das obras ou serviços a que elles se referem.

IH

Fica dependente de autorização do Governo qualqueralte
ração que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatu
tos. ser-tue-oa cassada a autorização para funecionar na Repu...
blica si infringir esta clausula.

IV
Fica entenàidoque a autorização é dada sem prejuízo do

principio de achar-se a companhia sujeita as díspostcõea do
direito nacional que regem as sociedades anonymas,
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A infl'acção de qualquer das clausulas, para a qual não
'esteja comminada pena especial, será punida com a multa de
I :000$ a 5:000$ e, no caso de reíncídencía, pela cassação da
autorização concedida pelodecreto em virtude do qual baixam
as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 1906. - Lauro Sceeriano
.Müller.

Eu John Dalton venn, tabellião de notas nesta cidade de
Londres, por alvará reglo devidamente admittido, ajuramen
tado e em pleno exercício, certifico e attestoperante quem
possa,interessar :

Que a assignatura subscrípta ao pé do certificado de íneor..
poraeão que vae annexo na língua mglssa a qual diz «fi. F.
Bartlett» é a verdadeira do proprio punho do Sr. Herbert
Fõgelstron Bartlett, registrador das companhias anonymas
de responsabilidade limitada de rnglaterra e que a tradueção
do ditocertitlcado na língua portuguesa, quetambem se acha
annesa, é versão tiel do mesmo;

Em testemunho do que passo a presente certidão para
sírvír e valer onde preciso ror, a qual faço sellar como seno
das minhas notas aos dons dias do mez de março de mil nove
centos e sais. - John D. Venn, notaria publico.

Reconheço verdadeira a assígnatura retrade John D.
venn, tabellíão publico desta capital, para constar onde 60n
vier; a pedido do mesmo passei a presente, que assignei, e :fi;!:
sellar com o sello das armas deste Consuladoda Republica dos
Estados Unidos do Brazil em Londres, aos dous de março de
1906. - F. Al'lies Vieira, consul geral,

N. 97, recebi ~ 0.11.3. - Vieira.
N. 429-1$000. Pagou de sello a quantia de mil réis. 2'

secção da Alfandega de Manáos, 30 de março de 1906. - O es
cripturario, Miguel Alves.

Reconheço verdadeira ar assignatura supra do eonsnl geral
do Brazil'em Londres.

Alfaudega de Manãos, 30 de março de 1906. - O ínspector
Eugenio Costa.

CERTIFICADO DE INCORPORAÇÃ.O DE UMA COMPANHIA

Pela presente cert'ifico que a companhia de responsabilidade
limitada, denominada Mandos -Impro'lJements, Limited, foim..
corporada como uma companhia anonyma de accordo comas
leis de 1862 a 1900, concernentes ás companhias, -aos vinte e
seis de fevereiro de mil novecentos e seis.
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outorgada e assignada por mim. em Londres, aos vinte e
oito dias do mez de fevereiro de roi! novecentos o seis - li. F.
Boxtlett j rsgístraãor de companhias anonymas.

Eu, abaixo assignado, John Dalton Venn, tabellíão publico
da cidade de Londres por nomeação real, devidamente jura
mentado e em exercicio :

Certifico que as assignaturas « B. BY1'ne e J. A. Butler» e
o se110 que authenticam a certidão que encabeça o exemplar
em ídiomà íngtea, aqui annexo, da escríptura social e estatutos
da companhia «Manáos Improvements, Limited», são respectiva
mente as asslgnaturas verdadeira. dos srs. Bernard Byrne, um
dos díreetores, e John Attenburrow Butler. secretario da
citada companhia, e bem assim o seu legitimo sello social,
sendo tudo posto na, devida. fórma perante mim.

E certifico mais que o documento em portuguez aqui tam
bem annexo é tradueção fiel e conforme do referido documento
em ínglez, e em virtude do exposto os menccionados sello, as~i"
gnaturas, certidão, escrIptura social, estatutos e tradueção sao
todos dignos de fé e credito, tanto judicial como extrajudicial~
mente,

Em testemunho do que e para fazer constar onde convier
passo a presente, que assígno e séllo em Londres aos dias 2 de
março de 1906. - Jolm D. Venn, notaria publico.

Reconheço verdadeira a assignatura retro de John D. Venn,
taballíão publico desta Capital, para constar onde convier; a
pedido do mesmo passei a presente. que assígnet, e :fiz sellar
com asallo das armas deste Consulado da. Republica dos Es
tados Unidos do Brazil em Londres, aos 2 de março de i90õ. -
F. Altles Vieira, consul geral.

N. 98. - Recebi lO. 0.i1.3. - Vieira.

Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. F. Alves Vieira
consul geral em Londres.

Secretaria do Ministerio das Relações Exteriores, 1 de maio
de 1906. - O director geral, AlexandrÍJIO de OUtlei1'a.

Certifico que o presente é um exemplar conforme da
escrtntura social e dos estatutos da Mandos Improvements, Li
mited, conforme foram registrados em Londres, Inglaterra.

Dado hoje, I de março de 190õ. -B. Byr'l'e-J. A. Bv.tler.
( 8ello da companhia. )
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31:a.nãos Jf.mprove.H.'le:n.ts, Li;r:rlited

Escriptura social e estatutos

Data da incorporação - 26 de fevereiro de 1906

Escr'Iptura social da «r..1:anáos tmprcvemente, Ldmíted-

585

L O nome da companhia é Mandos Improoements, Li-inited.
2. O escriptorio da sede social será situado na. Inglaterra.
3. Os objectos para os quaes se estabelece a companhia são:
a) celebrar e levar a effeito com ou sem quaesquer modifi-

cações (si alguma houver) que forem concordadas o contractc
mencionado na clausula IH dos estatutos da companhia j

b) adquírír quaesquer concessões, favores, direitos, poderes,
prívílegíos, pretenções ou contractos que pareçam acompanhia
capazes de utílízar-se e explorai-os, desen'volvel"os, exeoutal-cs,
exercel-os ou fazel-os utilisar :

c) fazer o negocio de companhia de obras hydraulicas em
todos os seus ramos e abrir poços e fazer edificar e construír,
estabelecer e manter reservatoríos, obras hydraulícas, eísternas,
boeiros, camada de fíltos, canos e appareíuos príncípaes e outros,
e executar e fazer todas as obras e cousas neceaeaelas ou con
venientes para obter, depositar, vender, entregar, medir e dís
tribuir agua ou por outra forma;

d) fazer o negocio de companhia de escoadouro e drena
gero em todos os seus ramos e construir, origil' e estabelecer e
manter quaesquer edtücíos, machíuas, bombas, escoadouros,
tanques, sumidouros, canos, boeircs, canaes, obras de drenagem
ou outras ou cousas que sejam necessarías Ou convenientes para
qualquer dos objectos da companhia;

e) fabricar. comprar. vender, negociar ou dar qualquer dís
posição a estrumes chímíoos, vegetaes e outros e outras sub
tancias materiaes e causas com que se possa convenientemente
negociar com relação aos trabalhos de grenagem ;

fj fazer o negocio de fabricantes e negociantes de todos as
especíes de apparelhos accessoríos hygienicos e para o abaste
cimento de agua ;

O) fazel' o negocio de engenheiros electrícos, engenheiros
mecanícos fornecedores de electrleídade para os fins de íllu
mínação, calor, força motriz ou por outra forma e de fabricantes
e negociantes de todos apparelhoa e causas precisas ou capazes
de usar-se com relação á produeção, distribuição, abastecimento,
accumulação e emprego da electrlcldade ;

h) construir, comprar, tomar de arrendamente Ou de outro
modo adquirir qualquer iinha ou linhas de bonds e prover,
manter, fazer funccionar pela electrícldade, vapor. força animal
ou outra força meoaníca, todosos bonds pertencentes á compa
nhia ou em que estiver interessada a companhia;
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i) pesquizal', obter, adquirir, extrahlr-, apromptar, amal
gamar, manipular e preparar para o mercado, vender e nego
ciar com ferro, caz'vão mineral. pedra, barro de olaria, tijolos
e outros metaes de substancías míneraes de todas as espeeíes, e
fazer quaesquer outras operações metallurgicas que pareçam
conducentes a quaesquer dos objectos da companhia;

j) f[l,zer o negocia de engenheiros. hygienicos, archlteetos,
picheleiros, commerelautes, negociantes. propnetaríoa de ho
teis, fazs:tndeiros, apascentadores, criadores de gado. recovet
ros ordínaríos, engenheiros geraes, negociantes de carvão, ne
gociantes de madeiras, empreiteiros, negociantes de gelo, -pro
príetaríos de armazens de refrige"ração, trapicheiros, armaze
nístas, e qualquer outra classe de negocio, que pareça. calculado
directa ou Inuírectamente a dar andamento e desenvolvimento
ou utilizar quaesquer concessões, direitos ou bens da companhia,
ou por outra forma doam beneficio á companhia. ;

k) adquirir mediante concessão, escolha, compravarrenda
mento ou por outra forma e desenvolver a r-iqueza e tirar
proveito de quaesquer terras e quaesquer direitos sobre ou
relativos a terrenos pertencentes á companhia. ou em que ella
estiver interessada e em especial fazendo o exame e edificando
cidades e preparando sitias para edificar, alugando ou vendendo
barracões, adeantando 'linheiro ou tazendo contractoscom
architectos inquilinos e outras pessoas. roçando, fazendoesgotos,
cercas e plantações, cultivando, edificando, melhorando, la...
vrando, regando e promovendo a ímmígração e estabelecimento
de cidades, villas e aldeias;

1) construir, executar, fazer, prover, melhorar, explorar,
desenvolver, administrar, dirigir ou dominar obras publicas e
conveoíencías .de todas as classes, expresaãoveste que' nesta
esertptura eomprehende obras hydraulíeas, esteadaa de ferro,
bonds, canaes, reservatorios, cães, pontes, trapiches, irrigações,
reolamaeões, melhoramentos, escoadouros, drenagens, obras
hygtenícas, hydraulieas, de gaz, de juz electrica, para fome
cimento de força motriz para telephones e telegraphos e hoteís,
armazéns e edíâcíos pubücos e todas as outras obras ou oonve
níeneías de utilidade publica;

m) solicitar, comprar, ou de qualquer outro modo adquirir
qualquer invenção, cartas de patente, direitos de patento,pri
vílegíoa de invenção, marcas -de fabrica, concessões, e causas
semelhantes, conferindo um -díreíto exclusivo ou'não 'exclusivo
ou limitado para o uso de qualquer segredo ou outras -iníorrna
ções relativas a quaesquer inventos que pareçam capazes d.e
ser utilizados para. os próposltos da companhia ou cuja aeqtu
síção pareça calculada a directa ou -tndírectamente -darlJene
ftcío a esta companhia e usar, exercer, desenvolver, 'conceder
~icen.ças a seu respeito ou por outra Jórma ti"rar vantagem dos
bens, 'direitos e informações adquiridas assim;

n ) comprar, vender, permutar, importar, exportar, ma
nipular, preparar para o mercado e negocíar com mercadorias
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de todas as especíes, e, em geral, fazer o negocio de commer
eíantes, importadores e exportadores;

o) emprestar dinheiro mediante as garantias ou em
pregal-o ou comprar ou de outro adquirir e conseevar, vender,
transferir, penhorar e negociar com hypothecas, debentures,
valores hypothecarros, obrigações, titulas, cautelas, fundos,
acções prelatícias ou outras ou valores de qualquer soberano,
Estado, governo ou municípalídade ou outra ou autoridade pu
blica quer no Reino Unido, quer em qualquer colonía ou Estado
estrangeiro ou de qualquer corporação, companhia, sociedade,
combinação, empresa ou entidade incorporada ou estabelecida
de conformidade com as leis brítanníeas I coloniaes ou estran
geiras ou de qualquer sociedade mercantil ou pessoa;

p) adquirir quaesquer de taes valores ou empregos men
cionados acima, mediante assígnatura original, proposta partí
cípacão em syndícatos 0),1 de outro modo e sejam ou não inte
gralizados e fazer pagamentos por conta dos mesmos ao passo
que forem cobrados, ou por outra fórma, adquirir quaesquer
de taes valores ou empregos em excessos dos numerartos, que
em qualquer época se proponha empregar e vender ou qual
quer outro modo dispor de qualquer excesso dos mesmos, assí
gnal..os condicionalmente ou de outro modo e em geral vender,
trocar ou por outra fôrma dispor de quaesquer dos valores ou
empregos da companaía adqulrídos ou contractados, empregar
dinheiro ou adauirir, mediante nova compra ou de outra ma
neira,quaesquer valores ou empregos das classes enumeradas
acima e variar os valores e empregos da. companhia de tempos
a tempos;

q) promover e organizar ou auxiliar a promoção ou orga..
naziçãp de qualquer sociedade ou sociedades anonymas ou OU~

tras, podendo auxiliar tal sociedade ou sociedades mediante o
pagamento ou contribuição para as suas despezas preliminares
ou outras, e servir de agentes para taes sociedades e quase
quer governos. 'Estados, municipalidades, corporações ou outras
autorida.ies publicas com referencía á emlssão de suas aeções
títulos, apolices, obrigações, debentures e valores hypotheearics,
e emprehendere garantir taes emissões e .garanür aos porta
dores o devido pagamento do capital e juros de apolices, obrí
gações, debentures e valores hypothecarios e fazer emprestimos
sob a garantia dos mesmos quer a pessoas particulares, quer
a companhias publicas;

r ) comprar ou de qualquer outro modo adquirir, conservar
de âdeícommísso, adeansar dinheiro, vender ou de outro modo
dispor de quaesquer dos valores ou empregos dos generos antes
mencionados;

s ) adquirir e faZ81' todos ou qualquer parte dos negocios ou
bens e tomar a si quaesquer responsabílidadesde qualquer
pessoa, firma, sociedade ou companhia, que possuir bens con
veníentes para qualquer dos propósitos desta companhia ou
que fizer qualquer negocio que esta companhia estiver auton
zada a fazer ou que possa ser feito convenientemente sm rela-
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ção aos mesmos ou que pareça á companhia, calculado directa
ou mdíreotamento, dar beneficio a esta cornnanhía e como
preço dos mesmos, pagar a dinheiro da contado o~ 'emittir
quaesquor acções, quer inteiramente, quer parcialmente satis
feitas, ou valores n-accionaelos ou obrigações desta eompa
nhía ;

t) vender, dar de aluguel, desenvolver, dispor ou dar qual
quer outra applicaçâo á empresa ou a' totalidade ou qualquer
parte dos bens da companhia sob quaesquer condições, podendo
acceítar como o seu preço quaesquer acções, sejam integrali
zadas ou parcialmente satisfeitas ou valores ínscríptos ou
obrigações ou interesses de qualquer companhia;

t! ) comprar, tomar de arrendamento ou por trocar, alugar,
ou de outro modo adquirir quaesquer bens mobíl.aríos ou ím
mobiliados, servidões, direitos ou privilegias que a companhia
julgue proprios ou convenientes para quaesquer dos fins dos
seus negocíos e montar e construir edíâcíos e trabalhos de
todas as espeeíes ;

ti) torna» emprestado ou levantar dinheiro ou garantir o
seu pagamento e para estes outros fins hypothecar ou onerar á
empreza e â totalidade ou qualquer parte dos bons e direitos
da companhia. actuaes ou que forem adquiridos no futuro, in
cluindo o seu capital não cobrado, o receber dinheiro em de
posito ou de outra fôrma e crear e emíttír, fazer saecar, aceeí
tal' e negociar âebevuuree ou valor hypothecarios perpetuas ou
amortizados, apoUces ou outras obrigações, letras de cambio,
escríptos de divida ou outros valores commerciaes ;

w) conseguir que a companhia seja registrada ou legal
mente reconhecida em qualquer paiz estrangeiro e praticar
todos os actos necessarios para fazer em qualquer paiz estran
geiro qualquer' transacção da companhia que fôr precisa ou
conveniente;

0;.) pagar com os fundos da companhia todas as despezas
que a companhia puder Iegltímarnente pagar, tendo em vista
as disposições da lei de lYOO sobre companhias, ou relativas ou
incidentes à organização, registro e annuncío ou acquísícão de
dinheiro para a companhia, G a emissão do seu capital, compre
hendendo corretagens e commíssões para, obter, assígnac ou
tomar, collocar ou subscrever acções debenturee ou valores hy
pothecaríos, e á custa da companhia requerer 110 Parlamento ou
ao Governo de qualquer paíz, Estado ou municipalidade, no es
trangeiro, qualquer extensão dos poderes da companhia;

y) em geral distribuir entre os aceíonistas quaesquer bens
da companhia, em especie ou em genero ;

a} levar a eífeito todos ou quaesquer dos objectos suprací
tados em qualidade de príuoípaes ou agentes empreiteiros ti
deí-oommlssarlos, ou de outro modo, ou de soeiedade, ou em
união com qualquer outra pessoa, firma, associação ou compa
nhia e em qualquer parte do mundo;

ao;) fazer "todas as outras cousas que forem incidentes Ou
conducentes á obtenção dos objectos acima indicados.
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4. E' Iimítada a. responsabilídade dos accíonistas.
5. O capital da companhia é €o I1QO.OOO dividido em. 20.000

acções prelatícías de 'S 10 cada uma e 20.000 acçõos or dinarias
de ~ 10 cada uma.

Nós, as varias pessoas cujos nomes e endereços vão abaixo
ínscríptos, desejamos organizar-nos como uma, companhia de
conformídade com esta escriptura social, _e respectivamente
contractamos tomar o numero de acçõsa do capital social que
se vê ao lado dos nossos nomes respecüvcs ,

N"OlllCS, cndei-ccos c qaaüdadcs
dos assignantcs

B. Byrne cid Arnnzon Steam
SavoCoy Lido, 34 Gl'G<tt St He
Iens, Londres Z. C., Di:!'edol'
d8 Sociedades Anonyrnas ••....

E. 1'1, 'rootal, :25 Uper Phillímore
G;::,rdoDs, Londc>s '\V" Director
da 1>'Ltlláos Harbour Límí ted
Atuazon Sr.cafi j'\,.:,v. Co LeL.

'\Vi.'\.lter Beesley, 11 Victoria St.
S. \V., Engenheiro Civil. .. oo.

li'. N. Ctlapple, 35 Btshopsgn.te
Street \'Vithin, E. C. Solici-
tadcc- ...•. o ••••••••••••••••••

Broníslaw Rymkiewjcz , 51 oon
(bit St1'co"c', \V., Empl'0iteiro.

D. :\I. Fox, 9 ôrme Courte, ,V.,
Engenheiro Civil •...... o •••••

H. K. Keyland, Loughcígg , Sut
ton o, Engenheiro Civil . •.••••

Numero de accõee
tomadas por

cada assícnaute
Prelatícae

Uma

Uma

Uma

'Uma

Em data de 26 de fevereiro do 1906.-TestemunhaJ das
assígnatmas supra de F. ». Cluippte, D. lU. Fox e H. IC Hey~

lanrlo-E. Ríchardeon; empregatlo de Ar-rnitago &, Chap:ile,
55 jushopsgate Streot \Vl"thfn g. C., Sulící tadores.

Testemunhas das outras assiguaturas. - fi. N, Clwpple,
55 Bishopsgate Street Wíthin l~. Solicitador.

Estatutos da «Manãos Jmpr'ovements Límfted»

Fica contractado o seguinte ;

L PRELIMINARES

1. Os regulamentos coutídos no quadro A do primeiro
appenso da. lei de 1862 sobre companhias não serào applicaveis
a esta companhia, mas serão os seguintes os regulamentos da
companhia:
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2, Na ecnstrucçãc destes estatutos as palavras sezuíntes
terão as respectivas significações que aqui lhes são dada'; salvo
havendo no contexto alguma cousa que com isto não s~ com
padeça:

a) as palavras que sõ denota-rem o numero sinsular in-
cluirão tambem o numero plural. e vice-versa; o

b) as palavras que signficarem o genero masculino SÓ~
mente incluirão tambem o genero feminino;

c) as palavras que denotarem pessoas Sómente, compre
henderão os corpos moraes ;

d) <! deliberação especíal » e «deliberação extraordlnaria »
terão os significados que lhes são respectivamente dados pela
lei de 1862 sobre companhias (secções 51 e 120) ;

e) e mez x quer dizer um mez civil.
3. A companhia outorgará tmmedíatamente um contraeto

com o Dr, Antonio de Lavandeyra nos termos da minuta que
para o fim do ser identificada foi rubricada, por dous dos assí
gnantes da escriptura social e o conselho fal-o-ha executar su
jeito a quaesquer modificações suas que approvar o conselho.

n. CAPITAL

I-ACÇÕES

4. As 20.000 aeções do capital inicial numeradas desde I
até 20.000 íncluslva..mente serão acções pretereucíaes e as 20.000
acções numeradas de 20.001 até 40.000 ínclueívamente, serão
acçõcs ordíuarlas. No caso da liquidação da companhia, os
portadores d~LS aeções preferenclaes terão o direito de receber
na SUl totali.la.de com os actlvcs da. companhia as sommas ex
clusivas de premias satisfeitas sobre taes acções em prelação
aos creditas dos portadores das aeções ordíuarias quedavam
perceber qualquer quantia, a respeito de taes acções ; mas t1s
portadores das acçõas prelatlcias não terão direito a. qualquer
outra. reclamação sobre os mesmos aéttvos, No caso de decla
rar-se pcrJido qualquer capital ao fazer-se a redueção docapí
tal, as sommas pagas ou creditadas por conta das acções ordína
rins deverão declarar-se perdidas antes das quantias satisfeitas
ou creditadas sobre as aeções preferenciaes.

Cada especle de acções terá respectivamente ° direito de
ser classificada par a os fins dos dividendos pela fórma abaixo
enunciada.

5. O conselho não fará nenhuma, adjudicação de qualquer
oapítal-aeções.ofíerecído ao publico, afim de ser asslgnado, salvo
si pelo menos, 25 010 do valor nominal do capital em acções
computadn, com exclusão de qualquer somma pagável de qual
quer modo que não em dinheiro de contado e que for assím
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offerecido, tiver sido assignado, e a sommapagavel ao fazer-se
o seu pedido tiver sido paga e recebida pela companhia. Este
estatuto não será apphcavel depois da primeira adjudicação
das acções offerecidas ao publico para serem asalgnadaa ter sido
feita.

6. A lmportancta pa gavel ao fazer-se o pedido de qual
quer acção da compannía oíferecida ao publico para ser assí
gnada não será inferior a 5 % do valor nominal da aeção ,

7_ As acções do capital inicial da companhia poderão, SUw
jeito ás disposições dos dous artigos precedentes, ser adjudica
das ou dispostas de qualquer forma a favor de quaesquer pes
soas, e pelas considerações e sujeito ás prelações fixadas por
estes estatutos nos termos e condições que determinar o con
selho, e poderá fazer qnaesquer arranjos quando emittír quaos,
quer aeeões para que haja díüerença entra os portadores de
taes acções quanto á ímportancia das chamadas que devem
ser pagas e o tempo do pagamento de taes chamadas.

8. Si varias pessoas se acharem registradas corno com-pro
prletarías de qualquer aeção, a responsabilidade dsllas a seu
respeito será solídaría ,

g. A companhia não ficará obr-igada nem compelhda a re
conhecer, ainda no caso de ter aviso disso, qualquer rídeí-com
missa por qualquer fórma nem nenhum outro direito a respeito
de uma aeção, excepto um direito absoluto sobre ella a favor
do seu portador ínsorlpto em qualquer época ou algum
outro direito no caso da sua transmissão, conforme abaixo se
menciona.

10. Os fundos scciaas não poderão ser empregados na
compra nem para emprestimos mediante garantia das suas
proprías acções.

11. No caso ele serem offerecidas ao publico quaesquer
acções para serem aesignadas, a companhia poderá pagar uma
commísaão a qualquer pessoa por subscrever ou contractar,
subscrever, quer absoluta quer condicionalmente, quaesquer
acções da companhia ou por obter ou eontractar, obter assí
gnaturas, quer absolutas, quer condícíonaes, para quaesquer
aeções da companhia, ficando, porém, entendido que a com
missão que se pagar ouse eontractar pagar' com o capital ou
mediante applioaçâo de suas acções não exceder vinte por
cento do valor nominal das aeções, a cujo respeito for paga ou
se contraotar pagar. Poderá também a companhia pagar
corretagem. O poder que este estatuto confere á companhia
poderá ser exereído pela dírectoría.

2 - CERTIDÕES DE ACÇÕES

12. Cada accíonfsta terá direito, sem pagamento algum, 11
uma certidão authentícada com o soIlo social declarando o
numero de acções que ells possuír e a ímportancía paga por
sua conta,
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13. A certitlão das acções ínscrípras em nome de co-pro
pr-íetarlos.deverá ser entregue ao portador, cujo nome for' o
primeiro inscripto no registro dos accíonlstas.

14. No caso de estragar-se, destruir...se ou perder-ao uma
certidão poderá ser alta renovada, mediante o parramento de
um shiUing ( ou qualquer outra sornma inferior queprescrever
a compannía em assembléa geral), produzindo-se quaesquer
ractonas o conselho e dando-se quaesquer índemnízaçzo, com
garantias ou sem ellas segundo o exigir o conselho.

3 -0IIA)IADAS SOBRE AS ..... CÇÕ2S

15. Poderá o conselho de tempos a tempos (sujeito a quaes
quer condições em que tiverem sido emíttídas quaesquer emís
sões ) cobrar aos acctontstas quaesquer chamadas que entender
a respeito de todos os numerarias, ainda não pagos por conta de
SW1S acçõos, comtanto que se dê aviso com a antecedencia de,
pelo menos, 21 dias de cada chamada cobrada e quo nenhuma
chamada exceda ;i quarta parte do valor nominal de uma
acção e que não seja pagável a. ultima chamada cobrada. Cada
accíonista terá a responsabilidade de pagar as chamadas co
bradas assim e qualquer dinheiro pa.gav'31 por conta de qual
quer (loção, nos termos de sua-arljudicação, devera ser satís
feita ás pessoas e nas épocas e logares designadca pelo conselho.
Poderá Ser revogada uma chamada ou prolongado o tempo fixo
para o seu pagamento por oraem do conselho.

16. Cousiderar-se-ha cobrada uma chamada ao tempo em
que for votada. a deliberação do ccnselho que autorízar tal
chamada.

17. Si qualquer chamada pagavel 8, respeito de alguma
acção ou qualquer díuheíro pagável por conta de qualquer
aoção, nos termos da sua adjudicação, não forem pagos até ou
antes do dín designado para o seu pagamento, o portador ou
adjudícatar-lo de tal accão terá que pagar juros sobro tal cha
mada ou dinheiro, a contar desse dia até aquelle em que forem
oífectívamente pagos e ao typo de 10 'I/o ao anno ou qualquer
razão inferior que fixar o conselho.

18. Poderá °conselho, si assim o entender, receber de qual
quer accíonista que 1.10 promptiflear a adeantal-os todos ou qual
quer parte dos numerarias ainda não pagos por conta das acções
possutôaa por elle, além das sommas effectlvameute chamadas,
mas um tal adeautamento extinguirá até quanto chegar a re
spousabtüdade existente sobre as acções a cujo respeito são elles
recebídos. por conta. do dinheiro pago assim adeantado ou pela
parte que de tempos a outros exceder a ímportancía das cha
madas cobrada pelas accões, a cujo respeito se faz o adeanta
mento, poderá o conselho pagar juros a qualquer typo (si algum
houver) que ficar concordado entre o accíonista que pagar tal
quantia adsantada e o conselho.
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19. A transferencía de qualquer acção da companhia que
não for representada por um ti tulo ao portador deverá ser por
escripto, segundo a fórrna de costume, e será assígnada tanto
pelo cedente como pelo cessionarto , As aeções de dífferentes
classes não serão transferidas na mesma formula de transfe
reneia sem o eonsentlmento da direetcrIa. Pagur-se-ha á com
panhia a respeito do registro de qualquer transrerencía um dl
retto qualquer qualquer que entender o conselho, mas não exce
deute de dous sidlLings e meio.

20. Poderá o conselho, sem disso dar razão alguma, recusar
a registro do qualquer transfel'eneia de aeçõsa não integraliza
das feita a f:;'tvor de qualquer pessoa não' approvada por elle, ou
feita por qualquer accionísta que por si só ou junto com outro
esteja endí vídado ou tenha alguma responsabilidade para com
a companhia, ou qualquer transferencia de acçõea , sejam ínte
gralizadas ou não feita a favor de um menor ou de uma pessoa
ínterdlcta.

21. O instrumento de transferencía deverá Ser depositado em
mãos da companhia, indo acompanhado da certidão das acções
nella comprehendídas e de quaesquer provas que exigir o con
selho para comprovar o tátulo do cedente, e feito. isso e depois
do pagamento do emolumento corresponden-te pela transfe
rencta, o cessíonarío (sujeito ao direito do conselho para recusar
o registro conforme acima de indica) será. registrado como
accíouísta a respeito de tal aeção, e o instrumento de transre
rencia será conservado na posse da oompanhía ,

Poderá o conselho dispensar a producção de qualquer cer
tidão, dando-se as provas que elle julgar satisractorías quanto
á sua perda: ou destruição.

22. Os testamenteiros ou administradores de um accíonísta
tatlecído que não fôr co-propnetario e no caso de fallecíruento
de um co-proprietarío, o sobrevivente ou sobreviventes serão
as untces pessoas reconhecidas pela companhia como' tendo
algum direito ás acções registradas em nome do finado aceto
nísta, mas nada do que aquí se contém deverá ser considerado
como exonerando a suecessão de um co-propríetarío falleeldo
de qualquer responsabilidade sobre as aeções por elle possuídas
de co-propriedade com qualquer outra pessoa.

23. Qualquer pessoa. que vier a ter direito a uma aeção em
consequencin do passamento ou fallencía de qualquer accíonísta
ou por qualquer outra fórma que não a de transfereneia poderá
sujeito aos regulamentos acima contidos, fazer-se registrar
como acelonista, produzindo a certidão da acção e qualquer
outra prova de direito que exigir o conselho, ou poderá, sujeito
aos ditos regulamentos I em vez de fazer-se registrar, transfe
rir tal aeção ,

Pagar··se·ha á companhia a respeito de qualquer registro
em virtude deste artigo uma propina que o conselho considerar
conveniente, mas não excedente de dous shillings e meio.

Executivo - 1908 38
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5 - DIREITO DE' RETENÇÃO SOBRE. AS A:GÇÕES

24. A companhia terá; um primeiro e principal direito' de
retenção sobre' todas as aeções não íntegralísadás, 8; sobre os.
juros e dividendos annuncíados ou pagáveis. por' conta deltas a
resneíto do todos O'S numerarias' devidos, corr;prehendendo', 'as
eharnadas cobradas ainda quando não tiver chegado o;tempo
designado para o: seu pagamento e as responsabilidades eaís
tentes para com a· companhia de parte de seu portador ín
serípto ou de qualquer deseus portadores ínscnptos, quer por
si só, quer em conjuncção com qualquer- outra, pessoa, e poderá
fazer effectívo tal direito de retenção mediante venda ou com
mísso de todas e quaesquec das acções'a que elle se referir.
Fica, porém, entendido que não se declarará tal eommísso,
salvo no caso de uma divida ou responsabilidade cuja ímpor
tancía tiver sido veriâcada, e que só serão confiscadas tantas
acções quantas cortíâcar o' conselho fiscal da companhia, que
são ao preço do mercado de então equivalentes a tal divida ou
responsabilidade,

6 - cmUlISSO E RENUNCIA. DE ACÇÕES

250 Si algum accloníata deixar de pagar uma chamada pre
stação ou dinheiro pagável, no,'} termos da adjudícação de-uma'
acção, no dia, indicado para o seu pagamento, poderá a directoria
em qualquer época, ernquanto estiver isso por pagar, expe
dir-lhe aviso· exigindo-lhe que o pague juntamente com quaes
quer juros que se tenham vencido por sua' conta e quaesquer
gastos que tenha feito a companhia em consequsncía de tal
ralta de pagamento.

26. O aviso indícarã um outro dia que não.deve Bar menos
de sete dias, fi, contar da expedição do aviso até ou: antes do
eual deverão ser pagos a ohamada prestação ou outro dinheiro
ê todos os juros e-gastos que se-tenham dado em consequencíe
da falta' do.pagamento, e alagar em' quo deve ser feito.opaga
monto, (sendo o' logar-assím designado: ou eseríptorro da. sede
social ou algum' outro, legar em que; são, geralmente· pagas. as:
chamadas da. companhia) e deverá declarar que no caso de falta,
de pagamento até- ou antes do-dia c' do' logar assim desig
nados, a acção por cujo motivo for devido tal pagamento poderá
ser confiscada.

27. gt as extgeccías contidas em, qualquer de taes awísos.
como dito fica, não forem satisfeitas, a, acção, a, cujo; respeito
'elletiver sido ultimado, poderá em, qualquer' época suecessiva
antes do pagamento de todo o' dinheiro devido, por' sua conta'
com juros e'· gastos que devem ser assim. feitos ser declarada em
commísao mediante deliberação do conselho em tal. sentído,

28. Toda a acção confiscada será considerada. de' pro
príedade da companhia e poderá, ser consenvadav readjudicada,
vendida, ou disposta. de qualquer outra. fôrma, segundo me
lhor entender o conselho, e no caso de readjudicação creditam..



xcros DO PODER EXECUTIVO 595

do-se ou não como satisfeita qualquer quantia paga por sua.
conta pelo portador primitivo, mas poderá o conselhoem qual
quer época antes de ter sido readjudicada, vendida, ou disposta
de algum outro modo a aceão assim confiscado annullar a sua
confiscação em quaesquercondíções que entender.

29, Qualquer) accionista cujas aeções tiverem sido decla
radas em commisso continuará, não obstante o eommísso, a ser
responsa vel pelo pagamento á companhia do todas as chamadas
ou outros numerarias, juros e gastos devidos por conta de taes
aeções ao tempo da confiscação e bem assim dos juros por sua
conta calculados desde a data da.confiscação até a' do paga
mento ao typo de dez por cento ao anuo ou qualquer typo ínfe
rior que fixar o conselho.

30. Poderá o conselho acceítar a renuncia de qualquer
acçãocomo transacção de qualquer questão quanto a ser o
portador propriamente averbado a respeita- della, ou qualquer
renuncia gratuita deuma acção integralizada. Qualquer aeção
que for renunciada assim poderá ser disposta pela mesma
fórma que a aeção confiscada.

31. No caso de readjudleação ou venda de uma acção con
flseada ou renunciada ou no de venda, de qualquer acção para.
fazer valer um direito de retennão da companhia, uma cer
tidão por escrípto authentícada com-osello privativo da com
panhia declarando que foi devidamente confiscada, renunciada
ou vendida a acção, de' conformidade com os- regulamentos da
companhia, constituirá prova surllcíente dos ractos nella nar
rados contra todas as pessoas que reclamarem a acção, Entre
gar-se-ha ao comprador ou adjudicatario uma certidão de pro
priedade, e elle ficará inscripto a respeito della, e de então
por deante será elle considerado. proprietario da acção, livre de
todas as chamadas ou outros numerarias, juros e gastos devidos
antes de tal compra ou adjudicação, e não terà elte a obri
gação de ver que appücacão se dá ao preço de compra ou con
sideração, nem ficará affecto o seu titulo, quanto á aoçâo por
motivo de qualquer irregularidade na. confiscação, renuncia ou
venda.

7 - TITULOS DE ACQÕES AO PORTADOR

32, Oconselho poderá emittlr títulos de aeções ao portador
authenticados com o seIlo social a respeito de- quaesquer acções
integralizadas, e todas as aeções emquanto forem representadas
por titulas serão transferívsts mediante a entrega dos titulas
que a ellas se refiram.

33. Qualquer pessoa que desejar que se lho emítta um
titulo ao portador devera, ao tampo em que fizer tal pedido,
pagar, si isso lhe exigir o conselho, o direito de sello (si algum
houver) pagável por sua conta, ou. si a companhia tíver anse
r-iormente transigido o direito de sello então uma. somma
qualquer (havendo-e) que determinar o conselho a respeito da
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importancia pagav~l pela companhia por motivo de tal trans
acção, e bem assim um direito qualquer que fixar a di..
rectoria.

34. Sujeito ás disposições destes estatutos e ás da lei
de 1867 sobre companhias, o portador de um titulo de acções
será considerado accíonísta da companhia em todos os sentidos
mas não terá o direito de assistir nem de votar em assembléa.
geral alguma nem o de assignar requisitaria para a reunião
de assembléa nem o de tomar parte na convocação de Uma
assembléa, salvo si dous dias completos antes de tal data
houver depositado o titulo ao portador relativo ás acções, a
cujo respeito se propõe votar no escriptorio da séde social ou
em qualquer outro legar que designarem os directores,
Nenhuma acção representada por titulas ao portador deverá
ser computada para, a habilitação de um director.

35. A companhia entregará ao accíonísta quo depositar o
titulo das ecções ao portador pela fôrma acima indicada uma
certidão contendo o seu nome e endereço e o numero de aeções
representadas 'Por tal titulo de acções ao portador, o a cer
tidão lhe dará o direito de assistir e votar na assembléa geral
a respeito das acções nella especializadas, do mesmo modo em
todos os sentidos como si elle fosse accionista ínscrtptc. Fazen
do-se a entrega da certidão, a companhia. lhe devolvera o titulo
das acçõesao portador, a cujo respeito tiver sido emittida tal
certidão.

36. Nenhuma, pessoa coroa portadora do titulo da acções ao
portador terá o direito de exercer quaesquer das faculdades
dos accíonistas (salvo como fica acima expressamente declarado
a respeito das assembléas geraes) sem exhíbír tal titulo de
acções ao portador e declarar o seu nome, endereço e offieio.

37. A companhia não terá a obrigação nem será compol
lida por fôrma alguma a reconhecer, ainda quando disso tiver
aviso, qualquer direito a respeito da acção representada por
um titulo de aeções ao portador outro que não o direito abso
luto a respeito della a favor do seu portador em qualquer
época.

38. Pudera o conselho, por meio de coupons ou de outro
modo, providencial' para o pagamento de futuros dividendos da
acção comprehendída em qualquer titulo de acções ao portador,
e a entrega do coupon constituirá quitação competente a favor
da companhia pelo dividendo nelle representado.

39. No caso de estragar-se, destruir-se ou perder-se algum
título de acções ao portador poderá. renovar-se eIle mediante o
pagamento de um schilling (ou qualquer outra somma inferior
que prescrever o conselho) produzindo as provas que o conselho
considerar saüstactortas a respeito do seu estrago, destruição
ou perda; e do titulo da pessoa que reclamar a aeção represen
tada por elle, e mediante as indemnizações com ou sem ga
rantia que exigir o conselho.

40. Si o portador de um titulo de acções ao portador en
tregal-o para ser cancellado juntamente com todos os eoupons
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de dividendos ainda em circulação e emittidos por conta delle
e ao mesmo tempo depositar em mãos da companhia o pedido
por eacrlpto e por elle asslgnado, feito da fórma e authenticado
do modo que exigir o conselho, solíeítando ser íuscrípto como
accionísta a respeito da aeção especíalízada em tal título de
aeções ao portador e declarando no pedido o seu nome, ende
reço e ofâcio, terá elle o direito de fazer inscrever o seu nome
como accíonístano registro dos aecíonístas da companhia a re
speito das acções especializadas no titulo das acções ao portador
que for assim entregue.

S - CONVERSÃO DE ACÇÕES EM: VALORES INSCRIPTOS TI:
RECONVERSÃO EM ACÇÕES

41. O conselho poderá, com a sancção da. companhia. ante
riormente dada em assembléa geral, converter em valores
ínscríptos quaesquer aeções integralizadas, e poderá também
com a mesma. sancção, como dito fíca, reeonverter taes
valores ínscríptos em acções integralizadas de qualquer deno
minação.

42. Quando houverem sido convertídas em valores fraccío
naríos quaesqueracções, os varias portadores de taes valores
poderão de então em deante transferir os seus respectivos
interesses nelles, ou qualquer parte de taes interesses e do
mesmo modo e sujeito aos mesmos regulamentos, como e
sujeito aos quaes podem ser transferidas quaesquer acções
do capital social, ou tão approxímadamente a isso quanto
o permíttírem as círcumstancías, mas poderá o conselho de
tempos a. outros, si assim °entender, fixar a ímportancía mi
nima do valor ínserípto a transferir e dispor que não sejam
transferiveis as fraeções de uma libra, podendo, porém, a seu
juizo, dispensar a observancía de taes regulamentos em um
caso especial qualquer.

43. O valor fraccíonarío conferira aos seus respectivos
portadores os mesmos direitos que teriam sido conferidos por
aeções integralizadas de quantia igual da classe convertida do
capital social, porém de rorma que nenhum de taes direitos,
excepto o direito de participar nos lucros da companhia, será
conferido por qualquer de taes ímportancías de valores ínscrí
ptos que si existisse nas acções da classe convertida não teria
conferido taes direitos.

9 - OONSOLIDAÇÃO E SUBDIVISÃO DAS ACÇÕES

44. Poderá a companhia em assembléa geral consolidar
as suas acções ou quaesquer dellas em acções de maior
valor.

45. Poderá a companhia por deliberação especial subdivi
dir as suas acções ou qusesquer dellas em acções de menor
valor, e poderá mediante tal deliberação determinar que no
que disser respeito aos portadores das aeçõea resultantes de tal
subvenção uma ou mais das mesmas acções tenham alguma
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vantagem_de-preferencia ou especial quantoa dividendo, capí
tal, votaçao, ou, por outra fôrma, sobre ou em comparação com
alguma outra ou outras.

10 ....... AUGMENTO E REDUCÇÃO DE CAPITAL

46. Poderá a companhia em tassembléa geral de tempos
a tempos'augmentar o capitaí socialcreandonovas acções.

47. Taes aeções deverão ser de valor e seremittidas .pelas
considerações nos termos e condições e com taes preferencías
ou prelações quanto a dividendos Duna distribuição dos actí
vos ou quanto á votação, ou por outra fórma sobre -as outras
acçõesde qualquer classe, quer já ernittidas, quer não, ou com
quaesquor estipulações dífferlndo-as a -respeito de quaesquer
outras acções quanto a dividendos ou distribuição de actívos
conforme díspuser a companhia em essembléa .geral, e sujeito
ou na .falta de 'quaesquer disposições o que vae determinado
nestes estatutos será applícado ao novo capital do,mesmo modo
em que tojos os sentidosque as aoções ordínarlas ínícíaes 'do
capital socíal.

48. Poderá a companhia mediante deliberação especial
reduzir o seu capital amortizando o capital, cancellando oca
pítal quese nouver perdido ou que não fôr representado por
actlvos disponíveis, reduzindo a responsabilidade sobre as
aeções cancellando acções não asstgnadas ou não contractada:s
para serem assígnadas por qualquer 'pessoa ou de outro modo
conforme for expediente, e poderá, 'ser amortizado o capital na
íntelügenojade que poderá ser chamado outra vezou de outro
modo.

nr. ASSEMBLEAS DE ACCIONiSTA8

I - CONVOCAÇÃO ,DAS ASSEMBLilJAS elilRAES

49. A primeira assembtéa geral da companhia reunír-se-ha
em qualquer época (não sendo menos de ummez nem mais
de tresmezea a contar da data em que '8, 'companhia tiver ,o
direito de 'come-çar osseus negoeíos) e no Iogar que determinar
a direetoría.

50. As assembléas geraes sueeossivas, outras que não as
que forem ecnvocadea petos ecctonístas -emvlrtude .do poder
ãquellas consignado, reunir-se-hão na época e no IOgal~ que pre
sorevera compannta em assemblea geral,e,nãolJo, designando
assim nenhum-tempo "ou..fogar, realízan-se-ha uma- assembléa
geral uma vez por anno depois do anno em que for incorporada
ao 'companhia,-nadata.e noIogar que -determthar 'o-conselho.

51. As assembléas geraes acima,designadas serão denomi
nadas assembléas geraes ordinarias, todas as outras assembléas
geraes chamar-se-hãc assembléas geraes.eatraordínaelas.
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52. Poderão os dtreetores, quando o.entenderem, e deverão
a pedido dos portadores de não menos que uma decima parte
do capital 'social emittido, .e sobre ,osquaes tiverem sido satís
feitas todas as chamadas. ou outres-sommas .devídas então,~pl'o~
ceder ímmedíatamense â convoeacâo de uma assembléa geral
extraordíuarda da,companhia, ,e no caso de um tal pedido terão
aft'eito·as .dispesições .seguíntes c

la, 'o pedido deverá declarar os objectos -dasssemblõa,
deverá-ser assíguado pelos 'requerentes e entregue :noescri·
ptorio da companhia, e poderá consistir em, vanos dooumentos
da mesma formule, cada um dellesrassígnado vpor' um ou mais
dos requerentes;

2,\ si os dírectcree .não fizerem reunir, a assernbléa dentro
de vinte e um dias (1 contar da data da entrega dopedido, ()S

requerentes ou a maioria delles em valor poderão pôr si mes
mos .convocar .eassembléa, mas uma :assemblé'aqualquer con
vooada assim não poderá reunir-se sinão depois detresmezes a
contar da data de tal entrega ,;

3n, si em-qualquer detaes.assernbléas ,for votada -umadelí
beracão que precízar de Ser confirma.da por uma 'outra .assem
bléa, os directores farão convocar ímmedíatamente uma assem
bléageraíestraorõínecíue addíeíonatpara o âmde discutir a
deliberação e, sendo neeessarío conürmal-a como deliberação
especial, e si osâírectores não convocarem a assembléa .dentro
de sete dias 11 contar da datada votação da primeira .delíbe..
ração, os requerentes ou a.maioría delles em valor poderão por
si mesmos "convocar a assembléa ;

4a , qualquer assembléa convocada em virtude deste artigo
pelos: 'requerentes deverá 'ser convocada ornais approxímada
mente possível, da mesma. fÓI'maporquesão convocadas pelos
dirsctores 'as assembléas.

53. Dar-se-na aos accíonístas, pela.fórmaabaixo indicada,
Ou de qualquer .outro modo que fordeterminádo de tempos ao
tempos :'pela"companhiaem assembléa.geral, avíso de qualquer
assembléa serai coma .anteeedencía rle sete dias (não compre
hendendo o dia em que 'se intima ou se considera intimado o
avísov mascompréhendendoo dia da reunião) declarando 'o dia,
hora e logar da assembléa, mas a falta. de recebimento de
qualquer de .taes avisos por-algum accíonísta .não.ínvaíídaeã os
trabalhos .dequalquer assembléa i(eral.

54. O aviso que convocar uma assembléa geralordinal'ia
deverá declarar a natureza geral de qualquer trabalho que
nelIa se proponha tratar, outro que não a .eleição de dlrectores,
annuncío de dividendos, eleição e votação .. dos vencimentos,do
conselho fiscal, e discussão das contas .apresentadas pelo con
selho, e doe relatoriosda dtrectoría e ·do conaelhoâscal. o aviso
queconvocae iuma assembléa geeal extraor.dinauiadeverá tn
dícar a natureza geral do negocio que nelle se propõe tratar .
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2 - TRABAI;HüS DAS ASSEMBLEAS GERAES

55. 'I'res accíonístas pessoalmente presentes constituirão
numero surflciente para uma assembléa geral.

56. Si dentro de meia hora depois da marcada para a assem
bléa não se achar presente numero sufficiente, díssolver-se-ha
a assembléa no caso de ter sido convocada a pedido. ou pelos
aecionístas. Em qualquer outro caso ficará adiada para qual
quer dia da semana seguinte e qualquer legar que designar o
presidente.

57. Em qualquer assembléa adiada os accionistas presentes
e que tiverem o direito de votar, seja.qual for o seu numero,
terão o poder do resolver sobre todos os assumptos de que se
podia tratar regularmente na assembléa em que teve Iogar o
adiamento.

58. O presidente da dírectoría, ou no caso de sua. ausencía,
o vice-presidente (havendo-o) presidirá. a todas as assembléas
da. companhia como seu presidente.

59. Si em qualquer assernbléa geral nem o presidente,
nem o vice-presidente estiver presente dentro de 15 minutos
depois da hora 1Ul.l,rcadapara a reunião da assembléa,
ou si nenhum deIles estiver disposto a servir devpresi
dente, os díreetores presentes escolherão um ae seu numero
para servir, e si não houver díreetor escolhido que se prom
ptiâque a servir, os accionistas presentes escolherão um de seu
numero para agir na qualidade de presidente.

60. Poderá o presidente, com o consentimento da assembléa,
adiar qualquer essembléa geral de tempos a tempos, e de um
lagar para. o outro, mas (excepto de conformidade 'Com a dispo,
slção da secção 12 da lei de 1900 sobre companhias com rete
rencta á pnmeíra assembléa que exige o direito) não se poderá
tratar de nenhum trabalho em qualquer assernbléa adiada,
outro que não o trabalho que ficar por concluir na assembléa
em que tiver- logar o adiamento.

61. Todas as questões apresentadas a uma assembléa geral
deverão em primeiro lagar ser decididas symbohcamente, c, no
caso de empate de votos, o presidente, tanto na votação symbo
Iíca como no escrutinlo, terá um voto preponderante em addí
tamento ao voto ou votos a que tiver direito como accío
nísta.

62. Em qualquer assembléa geral, salvo pedindo-se o escru
tinia, a declaração do presidente, no sentido de que foi votada
ou peIída uma deliberação, e um assento feito em tal sentido
no Iíveodas actas da companhia constituirão prova sufâciente
do facto, e no caso de uma deliberação que exigir alguma maio
ria particular, estabelecendo que foi votada pela maioria precisa
sem prova do numero ou da proporção dos votos registrados em
favor ou contra tal deliberação.

63. Poderá ser exigido o escrutínio sobre qualquer questão
(outra que não a de eleição do presidente de uma assembléa)
pelo presidente ou por escrípto por cinco accíonístas ao menos
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presentes em pessoa com o direito de votar e possuindo em con
juncto acções da companhia do valor nominal de não menos
que lê 5.000.

64. No caso de ser exigido o escrutínio, veroficar-se-ha elle
de qualquer íórma e em qualquer legar e seja ímmedíata
mente ou em qualquer tempo futuro dentro dos 14 dias que se
succederem conforme díspuzer o presidente antes de encerrar
se a assembléa, e o resultado de tal escrutmío será considerado
como deliberação da. companhia em assembtéa geral na data. em
que se verificar o escrutínto.

65. O pedido do escrutínio não impedirá que continue a as
sembléa para. tratar de qualquer negocío outro que não a, questão
sobre a. qual se pedir o escrutínto,

3 - VOTOS NAS ASSEMBLEAS GERAES

66. Sujeito a quaesquer condições especíaes sobre votação
nas quaes forem emtttidas quaesquer acções, cada accíonísta
possuirá um voto por cada aeção de que for portador.

67. Os votos podem ser emittidos quor pessoalmente, quer
por mandato.

68. Si algum aecíonista soffrer de aberração mental, po
derá elle votar por íntermedio de seu curador ouraior ad bona
ou outro curador jurídico.

69. Si duas ou mais pessoas tiverem direito juntamente a
uma aoção. qualquer uma de taes pessoas poderá votar emqual
quer assembléa seja pessoalmente ou soja por meio de manda
tario a respeito de taes acções, como si fosse a uníca a ter
direito a ellas, e no caso de se acharem presentes em qualquer
assembléa mais de um de taes co-propríetarlos, quer pessoal,
quer representativamente, aquellas pessoas assim presentes,
cujo nome for o primeiro ínscripso no Registro de Accionísta, a
respeito de tal acção serã a unica que terá o direito de votar com
respeito a ella..

70. Nenhum accionísta terá o direito de assístír nem de
votar. quer pessoalmente quer mediante mandatario em qual
quer assembtéa geral ou em qualquer eacrutlnto, nem o de
exercer privilegio algum como acciouísta, salvo si todas as cha
madas ou outros numerartos devidos e pagaveis por conta de
qualquer acção de que elle for portador tiverem sido pagos, e
nenhum aecíonísta terá o direito de votar em qualquer assem
bléa reunida depois de passados tres mezes a contar da data do
registro da companhia a respeito, e qualquer acção adquirida
por elle .mediante transferência, salvo' si se achar ínscrípto
como portador da acção em cuja virtude reclama o direito de
votar p,310 menos tres mezes antes da data da reunião da assem
bléa em que se propõe votar.

71. O instrumento que nomear mandatario deverá ser
por eseripto .e assígnado pelo mandante ou por seu procurador,
ou no caso de ser o mandante um corpo moral authentíoado com
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o seu salto :privativo.. ·ou o se110 e asstgnatuta de .seu rpro
curador pela fôrma quevapprovar oconselilo -de tempos a
outro.

72. Nenhuma pessoa poderã S8r' nomeada mandataria 'Si
não foraccionista 'da companhia e tiver o direito .de vosar
em pessoa; fica, porém, ·entendido que no -easo -de ser um
corpo moralaccionista tnscnípto de acções dn.companhia o
.mandetarío poderá, ser qualquer-membro ou funccionario de
tal corpo moral, seja ou não aecíonista da companhia, e tal
mandatarío, emqua-nto vigorar a sua nomeação,-terã o direito
de assistir em pessoa, fallar, votar e assignar o ..pedido de
escrutínio em qualquer assembléa pela mesma fôrma COIDO si
fosse propríetarío dce acçõos a cujo respeito tiver sido nomeado
mandatario.

73. O instrumento que nomear o mandatarío deverá ser
depositado no escríptorio -da eéde aoctal mão menos do dous
dias completos antes do dia marcado para a reunião da assem
'bléa em que se propõe votar a pessoa nomeada em .tal in
strumento.

4 - ASSElI1BLEAS DE CLASSES DE ACCIONISTAS

74. Os portadores de qualquer classe deacções poderão
em qualquer época ede tempos a tempos, seja antes ou du
rante /), liquidação mediante a deliberação extraoi-dínana votada
em assernbléa de taes portadores consentir em nome de todos
os portadores das acções da especíe mencionada na emissão ou
ereação de qualquer que sejam classificadas com ellas ou
que tenham alguma relação sobre ellas na. deeístencía de
qualquer prefereneia ou prelação ou de qualquer .dtvíden
do vencido ou na. reducção vdurante qualquer época ou
permanentemente dos dividendos pagavels pOi'sua conta,
ou em quaesquer .alteracões destes estatutos variando ou
removendo quaesquer direitos ou ,privilegiospertenceutes
ás acções de tal classe ou em qualquer proposta. .para a
redueção do capital social que .affeetar as acçoes de tal -classe
de algum modo que não for autorizado _por estes estatutos
ou em qualquer proposta para a. distribuição (comquanto Ilão
de accordocom os seus ,direitos legaes) dos actívos em .di
nheiro ou em genero durante ou antes da liquidação ou em
qualquer contcacto para, a venda da totalidade ou de qualquer
parte dos bens.socíaesou da empreza social determinando .o modo
em qne deverá sel'distl'ibuidaa consideração .da compra em
quanto ás varias classes dos .aceionistas, e em geral consentir
em qualquer alteração, coatracto, rransaeção, ou ajuste que
as pessoas que .para .ísse votarem pudessem se obrassem -s.ui
ju-'YJis eposeutssem todas as acções de tal classe, consentir ou
celebrar, e uma tal deliberação será Q,bri!?atoria para todos os
portadores deaccões da mesma classe.

75. Qualquer .assembléa, para o fim mencionado na clau
sula precedente, deverá ser ,convocada e conduzIda em todos os
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sentidos ornais approxtmadamente _possível, do mesmo modo
que a assembléa geral extraoedínarta da companhia. mas fica
entendido que nenhum accionista que não .for director, terá o
direito de receber aviso nem de assísnr em tal aassmbléa.,
salvo sendo proprietarío de aeções da classe que se tencionar
affeetar com tal deliberação. e que não poderá emittír voto
algum excepto a respeito de uma acção de tal classe. e que o
numero sntâcienta para uma qualquer de _taes assemhléas de
verá (sujeito â disposição acima consignada quanto a uma as~
sembIéa adiada) consistir em accíonístas que possuam ou re
presentem por mandato uma decima parte das aeções emlj...
tidas da citada classe, e qU(3 em qualquer citada assembléa o
escrutmío poderá. ser exigido pelo presidente ou ,:por eseripto,
por não menos que cinco acclonístue presentes em pessoa e
com o direito de votar na assembléa,

IV. DIRECTORES

I - NUMERO E· NOl\XBAÇÃO DE DIRECTORES

76. O numero dos dírectores-não será inferior a tras, nem
superiora sete.

77. Poderá a companhia. de tempos a tempos. em assem
bléa geral e dentro dos limites acima consignados, augmentar
ou diminuir o numero de directoresentãoemexercicioe
quando votar alguma deliberação para o seu augmento, po
derá nomear o director-, ou directores addícíonaes necessaríos
para Ieval-a a eifeito, e poderá tambsm determinar em que
rotação e numero, assim augmentado ou reduzido. devera
vagar os cargos. mas este artigo não se interpretará como au
torizando a remoção de um díreotor.

78. O directorou direetores, si for um EÓ. que contí
nuarem em exercício poderão' íunceíonar não obstante qual
quer vaga no conselho, mas âoa entendtrío que, si o numero
do conselho for inferior ao mínimo prescripto.. o director ou
directores que continuarem em exercício deverão ímmedíata..
mente nomear um director ou directores addícionaes para
completar' o míntmo ou convocar uma assembléa geral como
objecto de fazer tal nomeação.

79. Os díreetores terão a faculdade de, em qualquer
época e de tempos a 'tempos, nomear qualquer outra pessoa
habilitada para o cargo de díreetor, seja para preencher
uma vaga casual ,ou em additamento ao conselho, mas de
fórmaqua o numero total dosrdlrectores nunca exceda
em tempo algum o numero maxímo que acima se fixa:
porém, qualquer .díreetor que fór .assím nomeado preencherá o
cargo somente até á seguinte assembléageralordinariada
companhia e. então poderá ser reeleito.

80. Nenhuma. pessoa, que não fôr um díreetor que
.houver de vagar, poderá ser eleita para director (excepto no
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caso de um primeiro dírector ou de um director nomeado pelo
conselho), salvo SI, pelo menos, com a antecedencia de quatorze
dias, porem. não mais que vinte e um dias completos for entre.
gue no eseríptorío da séde social um aviso declarando a ínten
ção de propcl.a, indo elIe acompanhado de um aviso por
escripto e por ella assígnado declarando que está ôísoosta a ser
eleita, -"

81. Os primeiros directores serão as pessoas que forem
nomeadas por escripto, quer antes quer depois da incorporação
da companhia. por uma maioria dos assígnantes da escriptura
social.

2 - lIAB1L1TAÇÃO E REi\IUNERAÇÃü DOS DIRECTORES

82. A habilitação de um dírector consistirá na posse de
acções da companhia pelo valor nominal de ~C 500; si não es~

tiver já habilitado deverá elle obter a sua habilitação dentro
de dons mezes a contar da data. de sua nomeação.

83, Cada dírector (outro que não um díreetor, um director
gerente) terá o direito de perceber como remuneração € 300
em cada. anno com z 200 addícíonaes para o presidente.
Qualquer directcr que exercer o cargo por parte de um anno
terá direito a urna parte proporcional de tal remuneração,
A companhia em assembléa geral poderá augmentar a ím
portancía da remuneração, quer permanentemente quer por
um anno ou por um período mais extenso.

84. Os díreetores serão reembolsados com 08 fundos so
cíaes de todos 03 gastos de viagens e outros que elles propria
mente fizerem para assistir nas reuniões da dírectoría e nas
dos acotonistas, ou por outra fôrma. com relação aos as
sumptos da companhia.

3 - PODERES DOS DIRECTORES

85. Os negocias da companhia serão dirigidos pelo con
selho, ° qual poderá pagar todos os gastos relativos e inci
dentes á organização, registro e annuncío da companhia e a
emissão da seu capital. Podara o conselho exercer todos os
poderes da companhia, mas sujeitos ás disposições de quaes
quer leis do Parlamento ou ás destes estatutos e a quaesquer
regulamentos (que não sejam inconsistentes com quaesquer de
taes disposições ou com estes estatutos) que forem prescriptos
pela companhia em assemblea geral. mas nenhum regula
mento feito pela companhia em assembléa geral poderá ínva
lidar acto algum prévio do conselho, que teria sido valido si
não se tivesse feito tal regulamento.

86. Sem restringir a generalidade dos poderes precedentes,
o conselho poderá fazer as causas seguintes:

a) estabelecer conselhos Ioeaes, commissões locaes, ge~

rentes ou consultivas. ou agencias Iocaes no Reino Unido, no
estrangeiro, nomear um ou mais de seu proprío gremio ou
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qualquer outra pessoa ou pessoas para membros dellas com os
poderes e faculdades e sujeitos aos regulamentos pelo período e
mediante a remuneração que elle entender, e poderá de tempos
em tempos revogar qualquer de taes nomeações;

b) nomear qualquer pessoa ou pessoas, sejam ou não díre
etores ou director da companhia, para conservar sob fldei
commísso para o heneficio da companhia quaesqucr bens per
tencentes à companhia ou em que elIa estiver interessada, ou
para quaesquer outros fins e outorgar e passar todos os instru
mentos e cousas que forem precisos com relação a qualquer de
taes fldeí-commíssos ;

c) nomear, afim de outorgar qualquer instrumento ou
fazer qualquer' negocio no estrangeiro, a qualquer' pessoa ou
pessoas para procurador ou procuradores do conselho cu da
companhia, com os poderes que elIe melhor entender, compre
hendendo o poder de comparecer perante todas a;:; autoridades
competentes e fãZH todas as declarações necessarías afim de
fazer com que as operações da companhia sejam validamente
effeetuadas no estrangeiro;

â) tomar emprestado, levantar, ou garantir qualquer som
ma ou sommas de dinheiro sobre os valeres e nas condições de
juros ou outras. conforme e110 melhor entender, e para o fim
da garaItil·as com os seus jUl'OS ou para qualquer outro pro
posíto crear, emitEr, fazer, c dar respectivamente quaesquer
debentures perpetuas ou amortlzaveís ou valores hypotheca
rios ou qua.lquerhypothecaou OíWS sobre 11 empreza ou a tota
lidade, ou qualquer Dartc dos bens presentes ou futuros ou
o capital social por cobrar, e quaesquer deõentwree, valores
fraccíonaríos c outros valOI'8S poderão ser transrerivels livres
de quaesquer obrigações entre a companhia e a pessoa a quem
forem ernittídos, rlcando, porém, entendido que o conselho sem
a sancção de uma assernbléa geral da companhia não poderá
tomar emprestada nem levantar sornma alguma de dinheiro
por esta fôrma, que faça que a ímportancía tomada. emprestada.
ou levantada pela companhia. e então em circulação, exceda o
capital da companhia ao essa época;

e) fazer, saccar, aceeitar-, endossar e negociar respectiva
mente obrigações de divida, letras, cheques, ou outros valores
cotízaveís, comtanto qU0 cada, uma das taes obrigações de divida,
letras, cheques, ou outros valores coüzaveíe saccados, feitos ou
acceitos assim, sejam assignados pela pessoa ou pessoas que
nomear a dírectoria para tal fim ;

f) empregar 011 emprestar os fundos sociaes que não forem
precisos para uso immedíato em quaesquer valores que entender
(não sendo aeções da companhia) e de tempos a tempos transpôr
a qualquer emprego;

g) abonar a qualquer- dírectcr que se preclzar que vá para
o essrangeíro, ou que preste qualquer outro serviço extraordí
narío, qualquer remuneração especial que elle entender pelos
serviços prestados;
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h) vender, alugar ,permutar, ou dar qualquer outra applí
cação absoluta ou;condicionalmente a todos ou a qualquer parte
dos bens, prívílegtos e emprezas da companhia. nos termos e con
dições e pelas considerações que elIe entender;

i) affíxar o seHo social em qualquer documento comtanto
que tal documento seja tambem assígnado por um' dfrector-. e
pelo secretario, ou por outro qualquer funecíonarío nomeado
pela directoria para tal :fim j

.i) exercer os poderes da «Lei de 1864 sobre sellos aoclaess
os quaes poderes são aqui conferidos á. companhia.

4 - DIRECTORES GERENTES

87. Os dírectores poderão de tempos a tempos nomear a
qualquer director ou directores para director-gerente ou díre
dores-gerentes dos negocias da companhia, quer durante um
período fixo ou sem limitação quanto ao período durante o qual
elle ou elles deverão preencher o cargo, e poderão de tempos a
tempos remover ou demittir a este ou estes do seu cargo e no
mear algum outro ou outros em logar detle ou delles,

88. A remuneração de qualquer díreetor-gerente será de
tempos a tempos determinada pelos dírectores, e poderá con
sistir em honorarios, commíssão ou participação n~s lucros, ou
em um ou em todos estes modos. e ou ser em additamento a sua
proporção da. remuneração dada pelos díreetores, ou por outra
forma.

89. Emquanto continuar a exercer o cargo um director
gerente, não fic8,rá sujeito a retirar-se em ordem de rotaç~o,e

não será contado para determinar-se a rotação da retirada dos
dírectores, mas sujeito ás estipulações de qualquer centracto
entre olle o (J, companhia fícará sujeito as mesmas disposições
relativas a remoção, exoneração, habilitação, ou outra qualquer
como os mais directores.

90. Os directores poderão de tempos a tempos conceder e
conferir a qualquer director-gerente em qualquer época quaes
quer dos poderes exercíveis pelos dírectores em virtude dos
presentes estatutoaconforme elles entenderem, e poderão con
ferir estes poderes pelo tempo e para serem exercidos para os
flns e proposítos nos termos e condições e com as restrlcções que
611es entenderem, o poderão conferir taes poderes juntamente
com ou excluindo ou em substituição a todos pu quaesquer dos
poderes dos directores para tal fim, o poderão de tempos a tem
pos revogar, retirar, alterar, ou variar todos ou quaesquer de
taes poderes.

5 - TRABALHOS DOS DIRECTORES

91. O conselho poderá reunir-se para fazer os negocias,
adiar e de qualquer outro modo regular as suas sessões. segundo
melhor entender, e poderá determinar o numero neoessarto
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para a transacção dos' negocias. Emquanto não for determinado
de outra forma. dons dírectores' ccnstituírão numero surâcíente,

92. O presidente Ou quaesquer dos dírectcres poderão em
qualquer- 'época convocar uma. sessão do conselho.

93. Ais- questões que 'se suscitarem em qualquer sessão
serão deeidídas PO]' maioria dos votos e no caso de empa-te de
votosterá o presidente um voto preponderante cu de qualidade.

94. O conselho poderá eleger um presidente e více-presí
dente' de suas sessões e determinar o período durante o qual de
verão preencher estes cargos, mas não se elegendo um tal presí..
dente, ou vice-présídente ou si nem c-prestdente nem o více-pre
sídente (havendo-o) estiver presente á hora, marcada para a
reunião de lima sessão, os directores escolherão a,algum de seu
proprio grerulo para, presidente de tal sessão.

95. Poderá o conselho delegar quaesquer dos seus poderes,
excepto os poderes de tomar dinheiro emprestado e cobrar
chamadas, a commissões compostas de ,qualquer membro ou
membros de seu gremio, segundo entender. Uma eommíssão
composta assim deverá, no exercícío dos poderes que lhe forem
delegados por esta rorma, conformar-se com quaesquer regu
lamentos que de tempos a tempos lhe forem impostos pelo
conselho.

96. As sessões e trabalhos de qualquer de taes commíssões
compostas de dons OI] mais membros serão ~overnado8 pelas
disposições contídas aqui para o- regulamento nas sessões e tra
balhos do conselho em tanto quanto lhes forem applicaveis, e
não são substituídas por nenhum regulamento feito pelo con
selho em virtude da clausula precedente.

97. Todos os actos fGitos por qualquer sessão do conselho
ou de uma commíssão do conselho ou por qualquer pessoa
agindo na qualidade de dírector serão, não obstante. o achar-se
depois que "houve algum defeito na nomeação de qualquer de
taos dírectcrcs ou pessoas quo obrarem na precitada qualidade
ou que elles ou quaesquer delles não estavam habilitados, tão
validos corno si cada uma de taes pessoas tivesse sido devida
mente nomeada e estivesse habilitada para agir na qualidade
de director ,

98. O conselho fará lavrar actas em livros fornecidos para
tal fim de todas as deliberações e trabalhos das assombléas
geraes e das reuniões do conselho ou commíssões do conselho,
e quaesquer de taes actas sendo assignedaspor alguma pessoa
que se disser presidente da reunião a que se referem ou em que
são lidas ellas serão acceítas corno prova pdma facie dos factos
nellas narrados.

6-INHABILITAÇÃO DOS DIREC'l'ORES

99. Vagatráo cargo de uíreetor :
a) si sem a.sancção de uma assembléa geral elle preencher

algum outro emprego ou lagar com vencimentos a serviço da
companhia, excepto os que forem aqui autorizados;
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b) si vier 11 perder 11 razão ou quebrar Ou fiZOl' transaeção
ou celebrar qualquer concordata com os Seus credores;

c) si dentro de deus mezes, a contar da data de sua.nomea
ção, obtiver 11 sua, habilitação ou si depois de expirar tal pe
riodo elle deixar em época alguma de possuir a sua, habilitação.
Uma pessoa que vagar o cargo na. forma desta sub-secção será
incapaz de ser nomeada. outra vez para dírector da companhia
emquanto não obtiver a sua habilitação; •

cl) si mandar ao conselho aviso por escrípto de sua exone
1'11Ção, salvo sendo retirado tal aviso de exoneração com o con
sentimento do conselho dentro de quatorze dias. a contar da
data em que for o mesmo recebido no escríptorio da séde social;

e) si se ausentar das z'euuiões do conselho por seis mezes
consecutivos sem o consentimento do conselho.

100. Nenhum direct.or tica.l'l1, em virtude de seu cargo,
Inhabilítado para contractat- com a companhia, quer como ven..
dedal', comprador, quer de outro modo, nem. será nullo qual
quer de taes contractos, nem contraeto ou ajuste algum cela
brado pela companhia, ou em nome delta, no qual se achar
interessado por forma alguma um director qualquer, nem terá
direetor algum. que fizer tal contracto ou possuir taes in te...
resses, a responsabilidade de dar conta. á companhia de quaes
quer lucros effectuados em virtude de qualquer de taes con..
tractos ou ajustes, em. consequencia de preencher o seu cargo
um tal director, ou da relação fíducíarla assim estabelecida.
Nenhum director poderá como díreetor votar a respeito de
qualquer eontracto ou ajuste em que se achar interessado como
dito fica, deverá ells pôr de manifesto a natureza dos seus
interesses na sessão do conselho em que se resolver tal con
tracto ou ajuste, no caso de existir então o seu Interesse, ou
em qualquer outro caso nu, primeira sessão do conselho depois
de adquiridos os seus interesses.

i-RETIRADA E REMOÇÃO DOS DIRECTORES

101. Na primeira assercbléa geral ordínaria do anno de
1909 e em todas as assembléas geraes ordínanas de cada anno
successívo , vagarão os seus cargos uma terça parte dos díre
ctores em excrcícío a esse tempo. ou si o seu numero não for
multíplo de sros, então o numero mais approximado de um terço.

O director gerente, emquanto contínuar a exercer tal
cargo, não ficará sujeito a retirar-se em virtude desta clausula,
nem será levado em conta para saber-se o numero de díreeto
res que tiverem de vagar.

102. Osdírectorea que houverem de vagar serão os que
tiverem exercido o cargo pelo mais largo tempo. No caso de
empate 11 este respeito. os díreetores, que tiverem de se retirar
serão determinados pela sorte, salvo havendo coneordancía
entre elles ,

103. O dírector cessante poderá ser reeleito.
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104. A companhia, na assembléa geral em que houverem
de vagar quaesquer direetores, deverá, sujeita a qualqu er deli
beração que reduzir o numero dos directores, preencher os
logares vagos, nomeando um numero identico de pessoas ha
bilitadas.

105. Si em qualquer assernbléa em que deverem ser eleitos
quaesquer dlrectores, não são preenchidas as vagas de quaes
quer directores cessantes, então. sujeito a qualquer deliberação
reduzindo o numero dos direetores, os directores que cessarem
ou aquelles que não tiverem tido preenchidas as suas vagas e
que estiverem dispostos ,a servir serão considerados como ha
vendo sido reeleitos.

106. A companhia, em assembléa geral. poderá, mediante
deliberação extraordínaría, remover a qualquer direetor antes
de expirar o período do seu cargo. e poderá por deliberação ar ..
dínaría nomear em seu logar alguma outra pessoa habilltada,

A pessoa nomeada assim devera preencher o cargo somente
durante o tempo em que o dírector cujo lagar elle toma o teria
occupado si não tivesse sido removido, mas poderá ser re·
eleita.

8 - GARANTIA DOS DIREOTORES, ETO.

107. Todos os directores empregados ou serventes da com
panhia serão resarcídos com os seus fundos contra todas as
custas, despezas, gastos, perdas e responsabilidades que íncor ..
rerem fazendo os negocias da companhia ou desempenhando ;),8
suas obrlgações, e nenhum dírector ou empregado da companhia
será responsável pelos actos ou omissões de qualquer outro
dírector ou empregado, ou em consequencía de haver..se asso
ciado na asslgnatura de qualquer recibo de numerários, oue
elle pessoalmente não receber, nem por qualquer perda por
causa do defeito do titulo de quaesquer bens adquiridos pela
companhia, nem por causa da insufflciencia de quaesquer valo
res em que forem empregados quaesquer dos fundos sociaes,
nem por perda alguma. incursa por meio de qualquer ban
queiro, corretor, ou outro agente, nem por qualquer outro
motivo, excepto sendo por Seus propríos actos ou faltas vc
luntarías.

V. CONTABILIDADE E DIVIDENDOS

1 - CONTABILIDADE

lOS. O conselho deverá fazer escripturar contas do aetívo
e passivo, receita e despesa da companhia.

109. Os livros de contabilidade serão conservados no escrí.
ptorio da sede social ou em qualquer outro lagar o li lagares
que entender o conselho. Excepto com a autorização do conselho
ou de uma assembléa geral, nenhum accionísta terá como talo
direito de ínspeccíonar quaesquer livros ou papeis da compa-
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nhia, outros. que :0.[0 os registros dos aecíonístas a das hypothe..
cas e as cópias dos ínstrumsntos ÇlUB" crearem alguma hypo..
theea ou onus que precisar ser registrado na. fôrma.- da-lei de
1900 sobre companhia, e emolumento a pagar por cada ínspeeeão
por um acctonista ou credor da companhia. na forma da secção
Ié.da.Ieí de·1900s0bre eompanhías será a s0i;Uma de um shilling
ou. outro emolumento mferlOr que :fixar a directona de tempos
a. outros.

110. r-Ta assembléa geral ordídaraa de: cada anno (depois
da primeira assembléa geral ordínaría), o conselho apresentará
aos aecíonístas um balancete e exposição de contas feitos até a
data mais recente possível e fiscalizados: pela fórma abaixo
indicada, sendo acompanhados' de, um relatorío da. dírectoría
sobre as operações da companhia, duranteo períodoque-abran
gerem taescontas.

111. Um exemplar' impresso do relataria acompanhadodo
balancete e da exposição de contas deverá, pelo monos sete
dias antes da assembléa geral, ser entregue ou' mandado pelo
Correio ao endereço ínscrípto de cada um dos aceíonistas, e ao
mesmo tempo deverão ser en-viadas dous exemplares de cada
um destes documentos ao secretaeio do,departamento de acções
e emprestunos da Bolsa.de Londres.

2, - FISCALIZAÇÃ.O DE CDNTAS

112. Pelo,menos uma vez em cada anuo, depois do anuo em
que for incorporada a companhia, as contas da companhia
deverão ser examinadas e a exactídão do balancete verificada
por um conselheiro fiscal, ou conselheiros üscaes;

113. A companhia: emcada assembtéa.geeal' ordínaeía.de
verá .nomear um, conselheiro fiscal OUi conselheiros físcaes, que
funccionarão até a assembtéa.geral ordínaría seguínte.ie.terão
eííeito as disposições seguintes da.leí.de- 1900, sobne.companhías,
a· saber:

1)no caso de não se fazer urna' nomeação de conselho
fiscal na assembléa geral annual, a camara'commercial poderá,
a pedido de qualquer accíonísta da companhia. nomear con
selno fiscal para a companhia para o anno corrente e fixar a
remuneração que lhe devera ser paga pela companhia pelos
seus serviços j

2) nenhum dírector ou empregado da companhia será capaz
de ser nomeado conselheiro fiscal da companhía ;

3) os primeiros conselheiros fteeaesda.cempanbia poderão
ser nomeados pelos dírectores antes- da assembléa exigida
por direito e sendo assim nomeados exercerão o cargo até
a primeira assembléa geral annual, salvo sendo removidos
antes pOI' uma.delíberação-dos accíonístas, em assembléa. geral,
e em tal caso os accíonistas poderão na mesma assembléa
nomear o conselhofiscal;
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4) os directores da companhia poderão preencher qualquer
vaga casual no cargo do conselho fiscal. mas emquanto conti
nuar uma tal vaga o conselheiro ou conselheiros âscaes sobre
viventes ou restantes' (si algum houver), poderão nmccionar ,

5) a remuneração do conselho fiscal da companhia será
marcada pela companhia em assembléa geral, excepto que'a
remuneração de quaesquer conselheiros ãscaes nomeados antes
da. assembléa. exigida por direito ou afim de preencher qual
quer vaga casual poderá ser.' marcada pelos dírectóres;

6) cada. conselheiro fiscal da companhia terá. o direito' de
aecesso, a todo tempo, aos livros e contas e comprovantes-da.
companhia, e terá. o direito de exigh- dos' dírectores e empre
gados da companhia quaesquer informações e explícações q~e

forem necessarias para o cumprimento dos.deveres do conselho
físcal.. e deverão os conselheiros ãscaes .. passar- uma' certidão ao
pé do. balancete, declarando si foram ou não observadas' todas
as. suas exigencias como conselheiros físcaes, e farão aosaecío
nístas um relataria sobre as contas que elles examinarem' e
sobre todos os balancetes apresentados li companhia em assem
bléa geral durante o tempo.em que estlverem em exercícto, e
em cada mude taes relatarias deverão-declarar sí; a seu juizo,
o balancete a que. se refere o relataria ha-sído devidamente
elaborado de modo a. demonstrar uma.vista correeta o- esacta da
situação segundo constar dos livros da companlna..e deverá cada
um de taes relatórios ser lido perante a companhia em as
sernbléa geral.

:3 -FUNDO DE RESERVA

1l4. Poderá, o conselho, antes da recommendarum díví
dendo qualquer, retirar dos lt~cros da companhia. qualquer
somma que entender, coma fundo de reserva,: para fazer facea
qualquer deterioração ou eventualidades, ou para, dividendos
ou bonificações, ou para ígualar" os' dividendos; ou para.
concertar ou manter quaesquer bens da companhia; ou para
qnaesquer outros fins quo o conselho julgar conducentes aos
objectos da companhia; ou para qualquer deUes, e poderá ser
elle applíoado, de tempos a tempos, em tal conformidade; e
pela fórma que designar o conselho, e poderá. o conselho, sem
Iançal-o nas contas de reserva, transportar quaesquer lucros
que não entenda ser prudente repartir.

115,~ O conselho: poderá- empregar as sommas retiradas
assim para-o fundo/de reserve em.quaesquer valores (eomtanto
que nãoseíam acçãas da companh,ia~ segundo melhor entender,
e, de tempos a tempos, dar qualquer applícação o' variar: taes
empregos, dispor de sua totalidade ou de qualquer parte dos
mesmos, para- o beneâolo. da companhia, e dívtdír. o fundo de
reserva. eUl quaesquer fundos especíaes que.'entender; tendo
plenos. poderes, para entregar. os actívos que cousüítuírsm o
fundo. de reserva, dos neg.ociosdacompantiia,.,e isso'semque
seja obnígatoríc conserwal-os em separado dos outros 'aeti,vos.
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4 - DIVIDENDOS

.116. Poderá ao companhia em. a,s~embléa geral annuncíar um
divl~endo J?ara ser pago aos aCClomsta!l de accordo com os seus
direItos e Interesses nos lucros, mas nao se declarará nenhum
maior que o que for recommendado pela dírectoría.

117. Sujeitos a quaesquer prelações que forem concedidas
quando forem emittidas quaesquer das acções, os lucros sociaes
díspontvets para distribuição serão em primeiro Jogar destína
dos ao pagamento de nm dividendo cumulativo, ao typo de 7
por cento aoanno, sobre as quantias pagas por conta das aeções
preferentes ínícíaes da companhia não sendo as ímportancías
pagas adiantadamente por conta de chamada ; e em segundo
logar será o restante distribuído, como dividendo, entre os por
tadores das acções ordínarías de conformidade com as impor
tancías satisfeitas sobre as acções ordínarías que elles respeetí
vamente possuírem, não sendo as quantias pagas adiantadas
por conta de chamadas.

118. Quando a juizo da dírectcría permittir isso a situação
da companhia, poderão ser satisfeitos aos aecionistas dividendos
interinos por conta do dividendo do anno então corrente.

119. O conselho poderá descontar dos dividendos ou juros
pagaveis a qualquer aocíonísta todas as quantias de dinheiro
quo este dever á companhia por conta de chamadas ou por
outra forma,

120. Todos os dividendos e juros pertencerão e serão pagos
(sujeito ao direito de retenção por parte da companhia) áquelles
dos accíonístas que forem os prímeíros msceíptos no registro.
na data em que for annuncíado tal dividendo, ou na data em
que forem pagaveís taes juros respectivamente, não obstante
qualquer transterencía ou transmissão posterior das aeções.

121. Si varias pessoas se acharem regístradas como co
proprtetar-ías de qualquer aeção , qualquer uma de taes pessoas
poderá passar os competentes recibos de todos os dividendos e
juros pagáveis por sua conta.

122. Nenhum divídendo, salvo com o consentimento de
uma assembléa geral, vencerá juros contra a companhia.

VI. AVISOS

123. Os avisos poderão ser íntímados pela companhia. a
qualquer aecíonista ou pessoalmente ou enviando-os pelo CJr~

reio em carta franqueada e endereçada a tal accíonísta em S9U
domicilio ínscrípto ,

124. Qua,lqner accíonísta que residir fóra do Reino Unido
poderá indicar. dentro do Reino Unido. um endereço para o
qual lhe deverão ser dirigidos todos os avisos que tenham de
lhe ser intimados, e todos os avisos remettidos a tal endereço
considerar-se-hão como regularmente intimados. Si não tiver
indicado um tal endereço, não terá direito a aviso algum.
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125. Qualquer aviso que for mandado pelo Correio consido
rar-se-hacomo sendo expedido no dia em que for lançado no
Correio, e para provar a sua intimação bastará comprovar que
o aviso foi regularmente endereçado e deitado no Correio.

126. Todos os avisos que deverem ser dados aos accíonistas
deverão, com respeito a qualquer acção de que forem co-pro
príetarías varias pessoas, ser intimados áquella de taes pessoas
que for a primeira inscripta no registro de acclonístas, e um
aviso qualquer intimado por esta fórma será aviso su.fficiente
para todos os proprtetaríos de tal acção.

127. Todos os testamenteiros, administradores. curadores
ou syndícos de quebra ou de liquidação ficarão absolutamente
obrigados por todos os avisos íntímados pela forma indicada,
si forem mandados ao ultimo endereço ínscrlpto de tal accío..
nísza, sem embargo de que a companhia tenha tido aviso do
fallceimento, alienação mental, fallencia ou ínhabílidade de tal
accíonista.

128. Todos os avisosserão considerados como havendo sido
intimados aos portadores de titulas ele acções ao portador si
forem annuncíados, por uma só vez, em doas díaríos de Lon
dres, e a companhia não terá. nenhuma obrigação de dar aviso
por qualquer outra fórma aos portadores de titules de noções
ao portador.

Nomes, endereços e qualidades dos essícnentes

B. B!Jl"ne, cId Amazon St. Nav, Coy Ld' 9 34 Great SL
Helens, Londres.-E. C.-Director de sociedades anonymas.

Ei H, Total. 25 Upper Phillimore Gardens W., director
de Manáos Harbour Ld., director de Amazon Steam Navlgation
Co. Ld.

1Valter Beesleíj, 11 Victoria St. S. \V.-Engenheiro civil.
F. N. Chapple, óó Bishopsgate Street Wíthln E, C.-Soli-

cítador ,
Bronisla'l.o Ryrnkiev:'icz, 5I ü Conduit S'treet \V.-Empreiteiro.
D.111. Fax, 9 Orme Court W.-Engenheiro civil.
H. K. Heyland, Loughrigg, Suttonv-e-Engenheirc civil.

Em data. de 26 de fevereiro de 190ô.-- Testemunhas das
assígnaturas supra de F. N. Ohapple, D. M..Foxe H. K. Heyland.
- E. Richardson. empregado de Armitage' & Chapple, 55 Bisn
aopsgate Street Within E. C.-Solicitadoros,

Testemunha das outras asstgnaturas, Y. N. Ohapple l 55
Bishopsgate Street Wíthin E. C.-Solicitado,',
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DECRETO N. 0031 - DE 17 DE MAIO DE 1906

Crea mais uma brigada de ínfaneariavde Guardas Nacionaes .na
comarca .deAlto Longa, 'no 'Estado do Piauhy,

O Presidente da Republíea dos Estados Unidos do Brazil
para execução do decreto.n, 431, dc~14 de dezembro de 1896'
decreta: '

Artigo uníco. .Píca ereada na Gual'da Nacional da comarca
déAlto Longa, no Estado do Piauhy, mais uma brigada -de
infantaria com a designação de 45a , a qual se constituirá de
tres batalhões do serviço activo, sob .osns. 133, 134e 135 e
de um da reserva sob.o n, 45, os quaes se organizarão com os
guardas .qualtâcados nos dístríctos da.mesma comarca ; .revo
gadas.as dísposíções.em contrario.

Rio .de 'Janeiro, 17 de maio de 1906,180 da Republiea ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seabra,

DECRETO N. 0032 - DE 17 DE M~IOnE 1906

Crea mais urna brigada de aottlherta de Guardas Nacionaes na
comarca de Jacobina, no Estado (la Bahia.

O Presidente da Republica .dcs Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
deoreta :

Artigo .unícov Flea creada na Guarda Nacional da comarca
de Jacobina, .no Estado da Bahia, mais uma brigada de artílha
ria, com a designação de 37'\.a qual se constituirá. de um ba
talhão de artilharia de posição e um 'regimeut() de artilharia
de campanha, ambos sob n. 37, que se organizarão cornos
gnardasqualíflcados nos dístrlctos.da referída comarea; revo
gadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 1906, 18' da Republica..

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seobra;

DECRETON. 0033 - DE 17nE MAIO DE 1906

Crea mais uma JJl'i$ada'dc·cavallal\iade Guardas Nacionaes na
comarca uc Alagoinhas.rno Estado ela Bahia.

O Presidente da Republíea dos Esta.dosUllidos do Bra.zi!,
para. execução do decreto n, 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco, Fica creada na Guarda Nacional de Ala
goínhas, no Estado da Bahia, maís uma brigada de cavallaría,
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coma-designação de 76a, que se constituirá' de dous<regimentos,
sob ns, 151 e 152, os quaes se organizarão com os .guardas .qua
li.fi~ados nos dístrtctos da referida comarca ; revogadas as díspo
siçoes em contrarío ,

Rio do Janeiro, 17 de maio de 1906, i8' do, Republíca,

FRA.NCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seobra,

DECRETO,N. 6034-DE 17 DE MAIO DE 1906

Crea mais uma brigada de cavaltaría de Guardas Nactonaes na
comarca de Vil'!a Nova da Rainha, no Estado da Bahia.

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil,
para execuçãodo decreto n. 431, de 14.dedezembro de 1896,
deereta :

Artigo unico , Fica, craada na Guarda Nacional da comarca
de VillaNova da Rainha, no Estado da Bahia, mais uma bri
gada da-cavallaela, com a designação de na, a qual se constí
tuirá de dous regimentos, sob ns. 153e 15,1, que ,se organizarão
com os guardas qualificados nos distríctos da referida comarca;
revogadas as disposições em contrario.

RIO de Janeiro, 17 de maio de 1906, 18° da Republica,

FRANCISCO DE PAULA. RODRIGUES ALVES.

J. J. Seobra,

DECRETO N. 6035 - DE 19 DE MAIO DE 1906

Approva as alterações feitas nos estatutos do Banco dos Punccíonarlos
Pubticos ,

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazii,
attendendo ao que requereu o Banco dos Punccíonaríoa Pu
hllcos, por sou díreetor-presídente, resolve approvaras alte
rações abaixo indicadas feitas nos, estatutos a que se refere
o deoreto n, 4373, de 1 de abril de 1902, em virtude de delibe
ração da assembléa extraordínarla de.accíonístas de 16 de abril
ultimo:

Art. 12, § ]0 - suppríma-se.
Art. 38 - Aeerescente-se :
Paragrapho uníco. As deliberações -da assembléa geral

serão tomades por maioria relativa devotos, sendo eSWscon
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tados Pc! cabeça, sa~vo si dons ou mais accíouístas propuzerem
que o sejam por acçoes,

Art. 39~ § 3(> - Supprlma-sa.
Ar'. 42-0nde se diz-I .000: 000$, diga-se: 1.500: 000$000.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 1906, 18u da Republlca.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGuES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 6036 - DE 19 DE MAIO DE 1906

Publica a adhesão da Calúnia de lârythréa 1.\0 Accordo de Wus..
hington, de 15 de junho de 1897, relativo á permuta ele cartas
e caixas com valor declarado.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Braztl
faz publica a adhesão da Calúnia de El'ythréaaa Accordo de
Washington. de 15 de junho de 1807, relativo iÍ permuta de
cartas e caixas com valor declarado, segundo communíeou o
Presidente da Coutederação Suissa, em nota de 29 de março
ultimo, dirigida ao Míulsterío das Relações Exteriores, cuja
traducção offlcial a este acompanha.

Rio de Janeiro, H) de maio de 1906, 18°da Republíea ,

FRANCISCO DE PAUI,A RODRIGUES ALVES.

Rio-Bronco,

TRADUCÇÃO

Berna, 29 de março de 1906.
Sr. Ministro Em nota datada de 19 deste mea, a Legação

da, Italía em Berna nos informou da adhesão da Colonia de
Erythréa, a começar de 1 de abril de 1906, aos Aecordos de
Washington, de 15 de junho de 1807, concernente á permuta
de cartas e de caixas com valor declarado e ao serviço de
cobranças, aecrescentando que a. per rcuta das cartas e caixas
com valor declarado âoaria restrlcta as agencias do Correio de
Asmara, Ghlnda, Massaua e Assab, ao çasso que para o ser
viço de cobranças seriam franqueadas todas as agencias
existentes na colonia, a saber: Asmara, Adi-Ugri, Arli·Cahjehj

Agordat, Cheren, Ghinda, Massaua, Saganeiti e Assab.
Em cumprimento do art. 15 do Accoedo concernente aos

valores declarados e do art. 24 da Convenção Postal Uni
versal, temos a honra de notificar esta adhesão á Vossa
Exeelle ncía pela presente nota, â qual annexamos uma cópia
textual da nota da Legação da Italia em Berna.
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Queira. acceitar, Sr. Ministro, a segurança de nossa alta
consideração.

Em nome do Conselho Federal Suisso.- O Presidente da
Confederaçã.o, L. Fon'6r.

O Chanceller da Confederação, Riclgier.
Um anuexo ,
A S.Ex. o Sr • Ministro dos Negocias Estrangeiros dos

Estados Unidos do Brazil no Rio de Janeiro.

TRADUCÇÃO

Real Legação da Italía em Berna - Berna, 19 de março de
1905.

Senhor Presidente - O Governo do Rei acaba de me
encarregar de communtcar a Vossa Excelleneia a adhesão da
Calúnia de Erythréa, (1, começar de 1 de abril proxímo , ao
Accordo de "Washington, de 15 de junho de 1897, no que diz
respeito á permuta de cartas e de caixas com valor declarado
e á permuta de valores a. cobrar pejo Correio.

O serviço da permuta de cartas e. de caixas com valor
declarado ficará restrícta as agencias de Correios de Asmara,
Ghinda, "1'Üt5Saua e Assab. Ao serviço de cobranças, ao eon
trario. serão admítüdas sem dtsttncção todas as agencias esta
belecidas na Colonía, isto é, Asmara, .Adi-Ugrl, Adi-Cahjed,
Agordat, Oheren , Ghlnda, :Massaua,Saganeiti e Assab.

Rogando a Vossa Excellencla que tome nota desta com
muníeação, aproveito esta occasíão para lhe apresentar as
seguranças de minha mais alta consideração.

O Encarregado dos Negocias da Italía, - (Assígnado),
G. Catalani,

A Sua Excellencia o Sr. Forrer, Presidente da Confederação.

Dj~CRETO )I. 6037 - DE 21 DF. ),JAIO de lGOô

Cr ea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nac.ionaes
na comarca de Urubu, no Es tado da Bahia.

O Presidente da Rcpublica elos Estu.dos Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 481, de 14 de dezembro de 1896,
decreta. :

Artigo untco. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Ur-ubu, no Estado da Bahia, mais uma brigada de inf[mta,~

ria, com a designação ele 150a, a. qual se constituirá. de tres
batalhões do serviço actívo, ns. 448, 449 o 4bO, o um do da
reserva, sob n. 150, que se 'organizarão com os guardas quali
ficados nos distríctos ela referida comarca : revogadas as
disposições em contrario,

Rio do Janeiro, ãlde maio de 1906, 18° da Republic a .

FRANCISCO m~ PXtiLA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seabra,



618 At.:TOS 'DO 'PODER EXEGUTIyü

DECRETO N. 6038'-DE:22'DE MAIO DE 190G

Concede autorização á -Socíedade .Anonyma «Moinho Santista» para
reformar os seus estatutos.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazfl
attendendo ao que requereu a Sociedade Anonyrna «Moinho
Santísta», autorizada a -funccional' por decreton. 5740, de
31 de outubro de 1905 e devidamente representada, decreta :

Artigo unico. E' concedida autorização á Sociedade Ano
nyn::.a «Moinho Santlsta» para reformar o art. 3() dos seus
estatutos, elevando o capital social do ,mil contos de reis
(1.000:000$) a dous mil contos de réis (2.000:000$), de accordo
com a resolução da. assembléa geral extraordínaría , realizada
em 26 de dezembro .de 1905; âcandov porém, obrigada ao
cumprimento das formalidades exigidas pela legislação em
vigor.

Rio de Janeiro, 22 demato de 1906, 18° da Republlca ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lewro Seoeriano l11ütZer.

Aeta aa AssembléaGeral Extraorai~aria de lo aeaezembro
ae 1~~5, a~ue se refere oaecreto ~, ~030,de II ae maio
ae m~
Acta da. assembléa geral extraordinaría da Soeiedade. Ano

nyma «Moinho Santista», celebrada em 26 de dezembro de
1905.

Aos VInte e seis dias do mez de dezembro do anno de mil
novecentos e cinco, á uma hora da tarde, na séde provísoría
dasoclsdade, á rua Onze de Junho n , 2, sobrado, .presentes
quinze srs. .accioníetas, representandoeeísoentos e setenta e
duas aeções com cento e trinta e quatro votos. como se ve
rifica do livro de presença, o Sr. presidente declara aberta
a sessão e convida para _presidir os .trabalhos da -assemhléa
um dos Srs.accionistas, sendo unanimemente acclamado para
esse 'fim o Sr. accíonlsta engenheiro Julio Micheli ;accei
tando o encargo, agradece .. a distineção e convida para, secre
taríos os srs, aeeionístas Arthur Herrero e João Uglíengo,
que.vaccettaado.rtomam lagar na 'mesa.

Em seguida' o Sr. presidente 'da assembléa explica o obje
cüvo da reuníãoe manda 'ler pelo .prímeíco secretario o .an
nuncío da convocação, a aeta da constituição da sociedade e
bem assíma.actaôa primeira .reuníão da dire-etoria da socíe
dada e parecer do conselho fiscal; o que tudo posto a votos,
não havendo 'quem 'peçaa 'palavra, é unanimemente appro
vado,
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o sr . .presidente diz que estãem discussão o augmentode
capital ,da sociedade. Pede a palavra o Sr.accionistaNicolau
PuglisiCarbone, o qual, em suecíntas phrases, justifica a' ne
cessidade -doaugmento do capital pela })recisão de augmentar
a producção 'do moinho, aâm de que todos os Srs.assoClad?s
possam haver dos productos da fabrica, o que não sucoedería
coma primitivaproducção calculada, ,pois que elia 'seria: eon
sumida apenas por uma-ou duas das firmas dos -associados.

Justifica ill,aisa autorização que propõe, afim ,de que a
directoria possa omtttir, quando julgar mais conveniente aos
interesses desta sociedade, a -segunda parte do capital ou
sejam mil contos de réis, elevando assim o capital social a
dous mil contos de réis, bem como a fixar o agto com que
essa nova.seria deve ser emittida, para os novos subscriptores,
reservados aos Sra. accionistas da primeira emissão os direitos
que a lei lhes faculta. Postas a votos, as propostas do Sr. .ae
cionista Nicolau Puglísi Carbone são unanimemente appro
vadas,

Em seguida D Sr. presidente .submette _á approvação da
assembléa os actosipratícados pelos iniciadores da .socíedade
e pelos directores da mesma até a sua definitiv:a constituição,
como sejam:- contractos de comnras de machtnas, de con
strueção de edifício, de comprada""terrenos, fornecimentos de
materíaes, etc., os quaes, examinados pelos Srs.accionistas,
são devida e unanimemente approvados, chamando a socle
dade á responsabilidade dos referidos .aosos,

Nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente suspende 11
sessão para ser lavrada a presente acta.

Reaberta a sessão é lida, posta em discussão e sem debate
é approvada a presente acta, sendo esta assignada pela Mesa
e por todos os srs. acclouístas presentes.

E eu, Arthur Herrero, lo secretario da Mesa, a escrevi
e assigno.- Julio l11icheli.- A. Herrero.:-: Gugliengo.- João
Lourenço da SiZva.- Bento de Souza & Comp.- Nícoía: P1lglisi,
por procuração.- Leonardo Puglisi Coroone.:-: NicoZa Puglisio
- José Puglisi Carbone.-Emilio Falchi.- Por.procuracão de
Pamphílo Falchi, L. liavilla.- Por procuração de gernardtno
Falchí, L.FaviUa.- F(1)illa Lombardi &: Comp.,- Bíâeie Pa
pini.- Joaqui'fft da SU1)aPinto.- Porpfocuraçâo de João Gau
dino, Gugliengo.- Por procuração de Pedro Gaudtno, Gll~
gliengo.

(Estavam duas estampilhas federaos no valor de 600 réis,
ínutílíza.tas com os' seguintes ,dizer-.es:S.Paulo, 5 de janeiro
de 1905. ldarUns.)

CERTIDÃO

Certifieo queaaeta da assembléa geral extraoedinaria,
da Sociedade Anonyma«Moinho Santista», realizada em vinte
e seis de dezembro de mil 'novecentos e cinco, na qual foram
approvados o augmento de seu capital e os actos praticados



620 ACTOS DO l'ODER EXECUTIVO

pelos iniciadores da. sociedade e pelos directores da mesma até
a sua definitiva constituição, acha-se archívada nesta. repar
tição so!? o nUm8!Ü oitocentos e nove, por despacho da Junta
em s~ssao de hoje, do que dou fé. Secretaria da Junta Com.
mercíal do Bstado de S. Paulo, cinco de ja.neiro de mil nove.
centos e seis. Eu, AI'istides de Oliveira, amanuense da Secre
taria da Junta, a escrevi, conferi e assigno.- k,'istides de Oli
veira. Eu, J. A. de Andmde, secretarío da Junta Commercíal
a subscrevi, conferi e assigno.- J. A. ele Andrade. '

(Estava o sello da Junta Commercial, mais o selIo do
Estado no valor de duzentos réis, devidamente inutilízado.)

DECRETO N. 6039 - DE 22 .DE MAIO DE 1906

.á ppr-ova os estudos, deünitivos e mais planos para a ligação dai';
estradas ele ferro de Carangola c Macahé e Campos,

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Braztl,
attendendo ao que requereu a. Leopcldina Railway Company,
limitad, decreta:

Artigo nníco, Ficam approvados os estudos definitivos e
mais planos, que com este baixam, devidamente ruoncados, para
a ligação das estradas de ferro de Carangola e Macahé e Campos,
e bem assim os typos de obras de arte e de uma. nova estação
para 08 serviços, não só daquellas duas linhas, como tambem das
de S. Pidells e S. Sebastião em substituição da de Carangola,
em Campos, que fica supprimlda.

Rio de Janeiro, 22 de maio de HJOG, 18° da Ropubltca.

FRAXCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Seoeriano 111iUle,·.

DECRETO N. 6040 - DE 22 DE :'tIAIO DE 1906

Autoriza a transferencia das concessões referentes â Estrada de Ferro
do Corcovado á Thc Rio de Janeiro l'mmu.Jay, Light aaiâ 'Pcnoev
Company, timiteâ.

O Presidente da Republiea U03 Estados Dntdos do Bi.'azil,
attendendo <.1,0 que requereu o bacharel Rorlrígo Octávio de
Langaard Menezes, na qualídade do representante do syndicato
que arrematou em hasta publica o acervo dos bens da,
Companhía Ferro Canil o Hotel do Corcovado, decreta :

Art. 1.0 Fica,autorizada a transrorencía á The Rio de Janeiro
T'J'wnway, Light onâ Povccr Company, limited, das C0l1?CSS00S
de que tratam os decretos ns. 837.2 e 3204, de 7 de jauerro
de 188.2 e 20 de janeiro de 1800, referentes ê:~ Estrada de Ferro
do Corcovado.



ACTOS DO PODER EXECU'l'IVO 621

Art. 2.° A companhía cessíonaría é obrigada a apresentar,
dentro do prazo de seis mezes, contados da presente data,
projecto completo de modificação (L), linha actual por meio de
t:r:a,cç'ão electrioa , com reduccão de tarifas e angmento de
VIagens, abrangendo a construcção de um edíücío para hotel
ou melhoramento do existente em Palneiras, mediante con
~lições opportuncrnente aju,stadi1s e cuja, realização só se
tornarâelfectivD, depois de approvado o mesmo projecto
pelo Governo,

Rio de Janelro, 22 de maio ele lOOG, 18° da República.

FItANCISCO DE PAtLA RODRIC'tVES ALVES.

LaH1'o Seeertono Müller.

DECRETO N. (jQ41 - m: 23 DE MAIO DE 1906

Crea mais uma br-igada de cavallm-ia de Guardas Nacionaes na
comarca (ia Capital do Paraná,

o Presidente da. República dos Estados Unidos do Brasil,
para execução do decreto n . 431! de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco, Fica areada na Guarda Nacional da comarca.
da Capital do Estado do Paraná mais uma brigada de cavallarla,
com a designação de 17a, a qual se constituirá de dous regi
mentos sob ns. 33 e 34, que se organizarão com os guardas
qualificados nos dístríctos da referida. comarca : revogadas as
disposições em contrarío ,

Rio de Janeiro! 23 de maio de 1906, 18°da. Republlca.

FRANCISCO DE PAt7LA RODRIGUES ALVES,

J. J. Seobro,

DECRETO N. 6042 - DB 23 DE MAIO DE 1900

Altei-a o art. 4" elo rcgulemento da Guarda Civil. approvado pelo
decreto n . 4762, de 6 de fevereiro de 1903.

o Presidente da República dos Estndos Unidos do Brazíl,
usando dê), autorização que lhe foi conferida. velo decreto le
gislativo n. 1326, de2 de janeiro do anuo findo, decreta:

Art. 1.° O pessoal daG-ual'da Civil do Dístrleto Federal
compor-se-há de : um chefe COll1 a denominação de ínspector
geral; um sub-chefe com a denominação de sub-ínspector ,
um almoxru-ífe, e mil e quinhentos guardas.
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Art. 2;° Os guardas serão dívtdtdos-em duas classes,
sendo 500 da, P e LOOO da 23<. conforme o grão de instrucção
e idoneidade, moral c' proâastonat de' cada .um, .

Paragrapho uníco. Emquanto. não forem. preenchidos os
claros de 'aecordo com este decreto. ücera a Guarda Cívílfuuc
cionando,com:487guandas divididos' em 163 da P"classe e 324
da 2n•

A:t't. 3/' Os' respectivos vencimentos serão os mesmos da
tabella n. 1, annexa do decreto n. 4762, de 5 de fevereiro de
1903, com o accrescímo, porém, da gratificação annuai de
780$para o guarda de la. classe que for designado para exercer
as funcções de chefe do expediente.

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 23 de maio de 1906, ISo da Republica.

:FR.!ü'\CISCO DE PAUI,A RODRIGUES AI"VES.

J. J. Scahra,

DECRETO N. 6043 - DE 24 DE MAIO DE 1906

Crea uma medalha de mer íto para os offíciaes o praças do Corpo de
Bombeir-os da. Capital Federal.

O Presidente da RepubJica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo no devido apreço os relevantes serviços .prestados com
abnegação e "Valor pelos otIiciaes e praças do, Corpo de Bom
beiros da C&-pjt(i,!, Federal, garantindo a vida, a propriedade e
os bens dos habitantes pela perícíanos trabalhos da profissão
e presteza com que comparecem.onde quer que se tome.neces
sarío cooperar, resolve:

Artigo uníco, Fica oreada .a medalha de merito em reco
nheeímentoaos serviços' prestados pelos officiaes·e praças do
Corpo de Bombeiros da Capital Federal, e cuja concessão serâ
regulada pelas ínstmcções que a este acompanham.

Rio da Janeiro, 24 de maio de 1906, 18' da Repub1ica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALYES.

J. J. Seabra,

jnetrucções.a que se refere o decreto n. 604.3, desta <lata,
creanõo. uma. medalha. de merdtoc. destin:ad'a aos ofâcíaea
e praças do Corpo de Bombeiros, dá Càpital Federal, e
,regulando"a nespectdva. concessão.

Ar!. 1. o A medalha de merito destinada aos ofâeíaes e
praças do Corpo de Bombeiros da Capital Federal traduz e
assignala os beus e relevantes serviçoa prestados aos seus
ha-bitantes e aos.poderes publicas com.abnegação e valor,

Arte. 2.9 A.fórma e as dímensões.da ..medalha serãoas cou
sígnadas n. desenho que acompanha. as presentes instruDÇÕes.
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§ Lo serà.usada- pendente do, peito esquerdo por uma fita
de gorgorão ehamalotado, formando secções parallelas e horí
sontaes de Oln,Oe5 cada.uma, com as, cores vermelha e branca,
alternadas,..

§ 2.° Será' de. ouro: para os officiaes e praças effectivas e
reformados ,que tiverem mais de 25 annos de bons servíeos :
de prata, para os que, estando nas mesmas, condições, tenham
mais, de 15 annos, e de cobre para os demais de 10 annos.

Art'. 3.° A contagem do'tempo será feita levando em conta
apenas o de sffectívo serviço.

... Paragrapho uníco. O tempo de serviço prestado no Exer
cito, Armada, PorçaPcllcíal Federal, será computado para a
concessão da' medalha, e pelo, dobro de serviços de guerra.

Art. 4. o Não podem' fazer' jus á medalha os offlcíaes e
praças que.mas condições do §2o, art. 29, tenham stdo attín
gídos por sentença condemnetoría passada em julgado; guardo
juizo militar, quer civil , ainda que.tenha havido perdão de pena;
ou aquelles- cujas respectivas faltas, tenham' motivado penas
'tornadas publicas ou faltas que affectem a moralidade e a
dignidade, e das quaes não se tenham podido justificar.

Art. 5'.o Aos ofâcíaes do Exercito quetiverem maisde seis
annos de serviço no Corpo de Bombeiros, embora jã nelle não
sirvam na é.f'oca da ereação da, medalha, é extensiva a sua
concessão. observadas as condições do art. 3° e seu paragrapho
e as restrlcçõcs destas instrucções.

Art. 6.,0 Para .a concessão das medalhas o commandante do
corpo organizará mensalmente a relação dos ofâcíaes e praças
que tenham o numero de, annos exigidos, para 'sul' remettida
conjuntamente, com as féS de officio e certidões de assenta
mentos ao Ministerio da Justiça, fazendo-as acompanhar das
notas que julgar conveniente ao esclarecimento da eonducta
civil e militar de cada um, devendo na mesma occasíão formu
lar o seu juizo, afim de servir de base á expedíção do decreto
de concessão.

Art. 7.° Para obtenção da medalha representativa de
maior numero de-annos. de servlço será. exigido, o mesmo pro
cesso consignado no artigo anterior; todavia a nova medalha
só será entregue depois de restituída á secretaria do corpo
aquella que anteriormente tiver obtido, o que implica a ex
clusão do uso da medalha significativa de menor numero de
annos.

Art, 8,0 Os ofãcíaes ,e- praças, que, ao- tempo, de deixarem- o
corpo, qualquer, que seia .o motive; já, possuam, a medalha,
continuarão ausaí-a..

Al't~ 9.0:' As medalhas e.fítas serão forneeídas pelo Governo,
correndo as despezas pela caixa, de economias do. corpo, isentas
de impostos.

Paragrapho uníco , Xo caso de ser perdida a' medalha, outra
poderâ ser.Iemeoída, mediante' .requerimento e indemnização.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 1906.- Dr. J. J. Seobra,
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DECRETO N. 6044 -,- DE 24 DE i\IAIO DE 1906

Dccl,l1'U de utilidade publica as clesnpl'OPl'.iaçõcs do prcdíc c respe
ct.ivo terreno ela rua Evar-iste da veiza n . 50 c as faixas dos
terrenos aos fundos dos pt-cdios ns . 3.1, 33, 33 e 37 da rua Senado).'
Dantas c do mor-ro de Santo Antonio ao norte do cuartel da Força
Polloial do Distrícto Federal. -'

o Presidente da República dos Estados Unidos do BrazU
decreta:

Art. 1. 0 São declaradas de utilidade publica, nos termos do
art. 5' do decreto n, 4955. de 9 de setembro de 1903, as des
apropriações do predio e respectivo terreno da rua Evaristo da.
Veiga n . 50 e as faixas dos terrenos aos fundos dos predios
ns. 31, 33, 35 e 37 da rua Senador Dantas, medindo 82m,25,

27m.30, 2611l,25 e 501,60 e a do morro de Santo Antonio ao norte
do quartel da Força Policial, medindo 63 metros, afim de serem
aproveitados em varias dependencías do mesmo quartel.

Art. 2. 0 O Mlnístro de Estado da Justiça e Negocias Inte..
riores é autorizado a mandar proceder, na conformidade do
citado decreto n. 4955, de 9 de setembro de 1903, ás desapro
priacões dos terrenos e predios acima. referidos, correndo as
despesas pór conta do credito aberto pelo decreto n , 5699, de
2 de outubro do anuo passado.

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 1906, 18°da Republica.

FRANCISCO DE PAVLA: RODRIGUES ALVES.

J. J, seoovo,

DECR.ETO N. 6045 - DE 24 DE ilIAIO DE 1906

Cr',:CJ. uma medalha para recompensar os serviços prestados pelo..;
officlaee, infer-iores e pr-aças da Guarda Nacional da União.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
decreta:

Artigo uníco , Fica areada uma medalha destinada a recom
pensar os serviços prestados a ordem e defesa publicas pelos
offícíaes. inferiores e praças da Guarda Nacional da União,
regulando-se a sua concessão pelas ínstrucções que a este aeom
panham, assígnadas pelo Ministro de Estado da Justiça e Nego
cias Interiores.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 1906, 18° (Ia, República.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seobra,
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Instrucções ~ara a concessão da medalha creana ~elo necretu
n, 6045, ne 24 de maio de 1906

Art. 1.' A medalha ora creada é destinada a recompensar
os serviços prestados pelos ofâcíaes, inferiores e guardas da.
Guarda Nacional que tenham de 15 annos em diante de effectivo
serviço, desde guarda até coronel inclusive e especialmente os
que provarem:

a) isenção de sentença condemnatoría passada. em julgado
em qualquer fôro, embora cumprida a pena;

b) isenção de infracções dlscíplinarea on faltas que aft'E).-o
otem umas ou outras a moralídade e a dignidade da. corpo
ração;

c) confecção de trabalhos de valor referentes á míllcía, que
não tenham sido remunerados j

d) commíssões de confiançasem remuneração, nem mesmo
índemnízações. por despesas ;

e) donativospecuniarios de cinco ou mais contos de réis ;
f) commando de batalhão, brigada e em chefe da milieia

em tempo de campanha;
g) organização total da millcía ao Districto Federal ou em

qualquer Estado, em tempo de campanha.
Art. 2. o A medalha tara a fórma e dimensões constantes do

desenho annexo, tendo do lado da frente as armas da Republíos
e no verso a data dodecreto da. ereação da mesma. medalha,
e sera usada pendente do peito esquerdo por uma fita de gOl'
gorão de seda ehamalotada, de côr vermelha, com OJn,03 de
largura.

Art. 3.' O tempo é contado da data da posse do primeiro
cargo como offlcíal, ou do alistamento effectivo como guarda,
descontado apenas o tempo das licenças, salvo as resultantes
de ínspecção de saude.

Paragrapho unico, Prova-se a data da posse com a patente
completamente regularizada, para o offlcíal, e certidão do prl
meiro serviço prestado em guarda, sentinella, condueção de
presos, auxilio á policia, constantes de ordens do dia. da Guarda.
Nacional, do Exercito ou Polícia, e documentos congeneres que
fuçam fé.

Art. 4.' A medalha será.de bronze com passador de bronze
para quem tenha. 15 annos de serviço na fórma.. do art. lo"
lettras ae b, e art. 3°; e de prata, com passador de prata.,
para o que tiver mais de 25 annos de serviço, e de ouro, com
passador de ouro, para QS que tiverem mais de 30 annos de
serviços.

Paragrapho uníco, Terá direito à medalha de praia
aquelle que, além de 15 annos de serviço, provar que:

1°, confeccionoutrabalhos de valor 'referentes aos diversos
serviços e á legislação da milieia por íncumbencia ofticial e
não relllunerados;

Ex~eutiv('l - 1906 40
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21>,eX!81'eeU.... comrnfsaão do. Go~ernp no paia ou for à delle,
sem remuneraçao nem Indetnnlzação 'para despesas ;

3°, commandou pOI' mais de.seís mezos, batalhão ou bri
gada. organizados devidamente em tempo de campanha'

4°, fez donativos ás caixas de.quaesquer unidades-da ~nicia
de5:aOO$ a 15:000$000.

Art. 5.' Terão díreíto á medalha de ouro aquellas que,
além de 15 annos de serviço, provarem que:

1,°7 tenham feito fi serviço de organização dCL milícía em
moblüzaçã», como chefes. quer em tempo de _paz,quer no de
guerra, em qualquer Estado ou DODístrfeto Federal;

2°, tenham servido como commandante superior intérino
pormaís de UIllC}., vez ;:

3', tenham feito donativos a qualquer unidade da míüeía
superíores a 15:000$00"0.

Art. 6" () A prova dos donatí vos será dada. cem recibos dos
thesoureíros dos corpos ou quartel-mesere geral do Commando
Superíorv opportuna e devidamente reconheoídas as firmas, ou
por' ordens do dia, avisos de louvor- ou outros documentos ofil
cíaes ou sentenças judícíaes que attestem que um corpo-foi far
dado. organizado' e' supprido de instrumental accessoríos e
bemfeítorias nas respectivas arrecadações -a custa s6mente do
offlclal ou guarda; formou, foi passado em revista ou mobílí
zado ao tempo ou tres anhos no masímo depois de organi
zado.

Paragrapho uníco. .ID' considerada donatí-vo superior a
quinze contos de réis a organtzação _de um corpo da Guarda
Nacional fardado e provido de instrumental e' accessoríos á
custada tlm offlcial ou guarda, nos termos doartígo supra,
e a cenfeeção de trabalhos jâ ímpressós, de alto' valor jurid-ico
e legisL:t-tivo, de íncumbsncla ofâcíal do Governo ou- docom
mando Superior e em tempo de mobâízaeão,

Art., 7.° Para a concessão de medalhas ou passadores se
óbBervl;'U~â o seguinte processe.

Iv, requerimento do agraciando, devendo-lhe juntar fé de
oíâcío :

2°, parecer do conselho especial composto do coramandante
superior-do Distrícto Federal, do-chefe do Estado-Maior e do
secretarto geral, subssítuído qualquer destes. em caso de falta
ou ímpedímento; pelo commandante effectí vo de brigada raaís
antigo do mencionado Dístrícto

30, remessa do pedido, documentos e parecer ao Mínísterío
da rustíca, para basear o decreto da concessão dos passadores- e
medalhas.

Art. 8." 8endo uma só a medalha. não é permittido o uso
conjunctu das que obtiver, devendo ser usada somente a última
que for coneedtda.. A de prata e a de ouro poderão ter' dous
passadores, o correspondente a medalha por _se~viçó.s extraor
dínaríos e o relativo ao tempo de exercicío do offieial.
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Paragrapho unico. Caso, porém, o que ohtiver a-medalha
de ouro ,jã tiver a de prata. pelos serviços a .que se refere o
art. 4°, usará somente a de ouro com os tl'espassadores,: si
apenas tiver o tempo do da medalha de bronze.

Art. 9. o Reformado o offíeíal prevalecerá o tempo que tinha
até a reforma, continuando a usar a medalha ou passador que
tinha a esse tempo.

Art. 10'0 Não podem fazer jüs á medalha e perdem o direito
àqne.tenham recebtdoçsendo-lhea prohíbido o uso della, os que
tenham sido ou forem attingidos por sentença: condemnatoría
crlminal que implique a perda da fartía, embora haja. perdão
da pena, e os que hajam commettido faltas que affeetem a mora
lidada e a dignidade; da .corppração. deünídas em sentença. pas
sada em julgado do conselho de disciplina.

Art. i L A medalha de qualquer metal, passadores e dtas
estão isentos de qualquer pagamento, mas o metal para aqueUa
deve ser fornecido pelo agraciado. de accordo com as taxas da
casa da Moeda. - DI'. J. J. Seabra,

DEORETO N. 60'46-DE 24 DEMAlO DE 1906

Dá novo regulamento a Secretaria de Estado das Relncões
Exterlorcs.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da. autorização concedida no art. 2p do decreto Iegísla
tívo n. 1343 A, de 25 de maio de 1905, resolve approvar o re
gularnento.juuto, para a Secretaria de Estado, das Relações
Exteriores, assígnado pelo respectivo Ministro, de. Estado, que o
furá. executas.

Rio-de Janeiro, 24 de mato de 1906~ 18? da.Republioa-,

FRANCISCO DE. PAULA RODRIGUES ALVES.

Rio-Branco,

Regulamento para aSecretaria de Estado das Relações Exteriores
OAePITULO I

DO PESSOAL DA SECRETARIA E DA SUA ORGANIZAÇÃO

Art. 1. o A secretaría de Estado das Relações Exteriores tem,
em virtude das Ieís vigentes, o seguinte pessoal:

Um director geraL
Um consultor juridico.
Cinco directores de secção.
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Cinco lOS otâcíaes.
Cinco 2011 ofâciaes,
Dez amanuenses,
Um porteiro.
Um ajudante de porteiro.
Quatro contínuos.
Dous correios.
Art. 2.' A Secretaria dívíde-se em Gabinete do Ministro e Di.

roctoría Geral, comprehendendo esta. cinco Secções e a portaria.
As Secções serão assim denominadas:
1.' Do Protocollo;
2. ao Dos Negocias polítícos e díplomatícos j
S.a Dos Negocias consulares;
4.' Da Contabilidade;
5.& Do Archivo.

CAPITULO II

DO GABINETE DO MINISTRO

Art. 3.6 Haverá. dons officiaes de gabinete, um do quadro da
Secretarie, de categoria não inferior a segundo ofãcíal, e outro
do Corpo Diplomatico ou Consular, de categoria não inferior
a 20 secretario ou consul, a, em ctrcumstancías extraordínarías,
tantos auxiliares ou addídos ao gabinete quantos sejam necessa
rios. O mais graduado dos ofâeíaes de gabinete, ou aquelle que
o Ministro designar, si ambos forem da mesma graduação, será
o chefe do gabinete.

Art. 4.° Em caso algum poderá ser chamada para servir no
gabinete pessoa estranha ao Minísterío, isto é, á Secretaria, ao
Corpo Díplomatíco ou ao Consular.

Art. 5. o Os ofâcíaes de gabinete não estão sujeitos ao ponto
e perceberão, além dos seus vencimentos integraes, a gratifl
cação annual de 6: 000$000 para cada um,

Art. 6.' Incumbe ao Chefe do Gabinete:
1. o A recepção e abertura da correspondencia que fóI' rece

bida no gabinete;
2.' O protocollo da entrada e destino dos papeis que forem

presentes ao Ministro;
3. o A expedição da correspondencía urgente;
4.o Os pedidos de conferencia;
5.' A eífração e decifração de telegrammas;
6. 0 A transmissão das ordens que não possam ser commu..

níeadas dírectamente pelo Ministroao Director Geralj
7.° A correspondeucía com a Secretaria do Palacío do Governo

sobre audieneías do Presidente;
8.' Auxiliar o Ministro nos trabalhosque este reservar para si.
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CAPITULO 1II
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DA DIREOTORIA GERAL

Art. 7.' O Director Geral é o chofe da Se0retarla o a elle
estão subordinados todos os seus funccíonaríos.

Art. 8.° Si contar mais de quarenta annos de serviço publico,
receberá, além dos seus vencimentos, a gratificação' annual
do 3:00(/$000.

Art. 9.° Cabem-lhe as honras de Enviado Extraordinario e Ml
nist 1'0 Plenipotenciarlo ,

Apt. 10. O Director Geral terá um auxiliar, empregado da
Secretaria de qualquer categoria, que perceberá a. gratificação
annual de 2:400$, além dos seus vencímen tos.

Art. 11. Incumbe á. Directoria Geral o seguinte:
1.;) Promover, dirigir e Inspeccionar todos os trabalhos;
2. c Manter a ordem e regularidade do serviço;
3.° Organizar e submetter á consideração do Ministro o rela

tono que deve ser apresentado annualrnente ao chefe do Estado;
4.° Executar os trabalhos que lhe forem confiados pelo Mi

nistro e prestar-lhe as informações e pareceres de que elle fi,

encarregar;
5.° Preparar ou fazer preparar e instruir com os necessartos

documentos e informações,' todos os negocios que devam subir
ao conhecimento e decisão do Ministro;

6.° Assignar, quando não for dirigida aos Ministros de Esta'd.o
e ás Mesas das Carnaras Legislativas federaes, a correspondencía
feita em nome do Ministro relatívameute as informações e es
clerecímentos para. ínstrucção e decisão dos negocias;

7.° Assignar, quando o Ministro o não puder fazer, toda a
correspondencia dirtgida ao Corpo Díplomatíco e Consular.
tanto, brazilelro como estrangeiro;

8.° Receber e abrir toda a correspoudencía offíclal, dar-lhe
direcção e levar ímmedtatamento ao conhecimento do Ministro
aquella que p01.' sua. ímportancía o mereça;

9. c Fazer protocollizar a entrada e sahída de toda a corres
pondencía que for recebida e expedida;

10. Dar licença até trinta dias aos empregados, por motivo justo;
11. Propor ao Ministro, para execução complementar' deste

regulamento, as iustrucções adequadas â direeção, distribuição
e economia do serviço;

12. Chamar extraordinariamente ao serviço de qualquer das
Secções os empregados das outras, quando a affluencia dos tra
balhos e sua urgeneía assim o exijam;

13. Preparar' as iustrucçõea para os agentes diplomaticos ;
14. Rever os trabalhos feitos antes de subirem ãpresença do

Ministro ou de serem expedidos;
15. Fazer lavrar e assígnar os termos de promessa dos 'em

pregados de nomeação feita por decreto;
15. Fazer organizar a synopse e indica alphabetíco das decí

sõesdo Governo, q"U8 estabeleçam principio ou precedente.
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CAPITULO IV

DAS SECÇÕES

Art. 12. A la Secção, comprehendo:
1. o As propostas Ieglslativas ;
2. o A" ssnccão e promulgação das.lets,.ratíücações dos tratados

e convenções';
3. o As cartas de chancellaría o do gabinete;
4.-° As.cr.edenciaes. cartasrevoeatortas e plenos poderes;
5.° As attrtbuíções, isenções e privilegias dos agentes ,diplo·

mattcos, ·tanto nacíonaes como-estrangetros :
6~o A correspondencía.comc Poder Legislativo, inclusive ae

Mensagens;
7. o O ceremoníal e privilegias díplomaticoa:
8.°, O expediente relativo á creacão.rsuppressãc de empregos,

nomeações, 'licenças, vencimentos, .retlradas, remocões evdís
poníbtlídade dos empregados da Secretaria e do Corpo Díplo
matico;

9. o,Toda .a correspondeneía não oomprehendída.nostrabalhos
das outras, secções.

Art. 13. A 2' Secção comprehender
I.O A correspondencta de caracter político (exceptuada a que

compete á Dírectoria 'Geral) com os .agentes braslleíros no exte
rior e com as missões estrangeíras;

2.° A.negociação de tratados,convenções, accordos, declara
ções.e .outros ajustes íuternacíonaes.cque nãoversarem especial
mente sobre negocias commercíaes e consulares ;

3.° A íntelligencia ea execueão.dos.aobredítos actos interna-
cíonaes ;

4. o As.questões .de limites;
5. 0 Os pedidos de extradtção,
6. o As reclamações de .Governo a Governo;
7.° As reclamaçõesem geral, deínteresseparücular, tanto de

cidadãos braztleíros contra Governos estrangeiros como vice
versa;

8. o ,Ascartas '·rogatorias ;
g. o A revisão e .publíeação dos .relatoríos. e .outros trabalhos

dos agentes díplomatícose consulares sobre assumptos da refe ..
rída. Secção,

Art. 14. Asa Secção comprehende:
1-. o. O expedíente.relatívo á .ereaçãoe suppressão de Consulados,

nomeações, Itcenças.weneimentos.metlradas,remoções e dísponí
bílidade dos empregados do Corpo Consular, inclusive os auxi
liares dos .Consulados ;

2,,; c A.correspondeacía-com os agentes díplomatlcos e consu
lares sobre os assumptos que digam cespeíto.aos interesses com
mercíaese.maettimos da Republíca.;

3. o A negociação de tratados•. convenções e quaesquerontros
ajustes .coneernentes aos sobreditos assumptos, íncíusívamente
os de correios e telegraphos ;
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4. o A intalligencia e a exeeuoão dos mesmos actos Interna
cíonaes;

5. o A proteccão da navegação e commercio brazileiros. em
paízes estrangeiros e o examedas reclamações doeommercio es
trangeiro na Republiea j

6. °A~ attríbuíções, tsencões e privilegias dos agentes eonsu
lares brazüeíros e dos estrangeiros na Republica;

7.0 A expedição .daa cartas patentes.,confirmações e benepla..
oítos consulares;

8.° A arrecadação das heranças de nacíonaes em paizes estran
geiros e de .estrangeíroa na Republica;

9.o Toda a correspondencie que eorr,er pelo Ministerio das Re
lações Exterioresácerca da colonização e Immigração ;

10. O reconnecimento de tilmas dos agentes díplomaücos e
consulares brasíleiros e estrangeiros;

11. A revisito e publicação dos relatorios e.outros trabalhos
dos agentes diplomaticos e consulares sobre assnmptos da refe
rida secção.

Art. 15. A 4· Secção compreaende.
1. o A matricula dos empregados do Minísterto, feita sob as

vistas immediatas do .Director Gera.l ;
2. o O balanço e orçamentodadespeza e creditas;
B.° A distribuição dos creditos votados, e a creação dos supple...

montares e extraordtnaríos ;
4.° Os balancetes do estado dos creditosvquaudo forem exi

gidos;
5.o A fiscalização das despszas feitas pelas Legações e Consu

lados;
6. ° O inventario de todos os moveis, alfaias e objectos exis ...

tentes na Secratarla, dando carga ou descarga ao porteiro. pelos
que forem adquiridos QU .se consumirem;

7. o A correspondencía com a.Delegacia do Thesouro em Lon...
dres e outras repartições·fiscaes e com as Legações e Consulados.
nãosó.sobre adespeza e.:sua·fiscqlização, mas também sobre o
que for relativo aos demaís essumptos.da.sua compeseneía :

8.° A eorrespondencta do mesmo caracter com os demais Mi
nísteríos, Governadores ou Presidentes dos Estados e quaesquer
empregados ou autoridades ;

9.' O expediente do montepio dos empregados do Minis
terío ;

10. A escrípturação e fiscalização, da cobrança dos emolu
mentos consulares e do movimento de estampilhas, de conformi
dade com os decretos ns. 997 B.de 1890 e 557de 1891.

Art. 16. A 5' Secção comprehende:
1.' A synopse e índice alphabetíco das leis e regulamentos ne

culíares ao Ministerioe das disposições que lhe sejam relativas
e se contenham nas leis e regulamentos de outros Mínísteríos ;

2.° Acollecção e índice dos tratados, convencões e quaesquer
accordos celebrados entre fio Republíca e as demaâs naÇ.ões;
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3. o A expedição e vistos de passaportes, os quaes serão assí
gnados pelo Ministro, e, DO seu impedimento, pelo Director
Geral ou qnem suas vezes fizer;

4. o As certidões extrahídas dos registros e documentos exís
tentes na Secretaria j

5. o O fechamento e expedição da correspondenoía avulsa e
das malas ;

6.° A remessa dos impressos que se distribuem ás Legações e
Consulados naoíonaes e estrangeiros. e a eorrespondencia a. ella
relativa;

7. o A guarda, classificação, arranjo e conservação da corre
spondencía, documentos e mappas que compuzerem o Archrvo ;

8.° A guarda, arranjo e conservação da bibliotheca.;
9. o A procura e entrega dos papeis e livros precisos para os

trabalhos das Secções; .
10. A formação do indice gera! do Arehívo, do catalogo da

biblíotheca e do especial, relativo aos mappas, memorlas e do
cumentos sobre limites da Repablíca j

11. A redacção de memórias sobre limites ou assumptos que
interessem â bistoria diplomatíca do paiz e sobre as questões
de maior relevancía tratadas no Ministerio;

l~. A escrlptueação, guarda, contagem e distribuição das
estampilhas consulares;

13. O protocollo dos papeis, impressos e outros documentos
entrados no Arohívo.

DISPOSIÇÕES COMMUNS

Art. 17. E' commum a todas as Secções:
1. o A guarda dos papeis pendentes até serem findos ou pre

judicados;
2. 0 Os regulamentos, instruoções, decisões e quaesquer

aetos que versarem sobre osnegocias da sua competenoía ;
3. o A synopse de todos os negocias que correrem por ellas,

com indicação da marcha que tiverem e sua solução;
4. o O balanço annual dos papeis respectivos;
5. 0 O índice geral dos mesmos assumptos, sendo estes SUb8

divididos do modo mais facll para a sua. procura;
6.°' A synopse das leis, decretos. regulamentos e decisões

na parte que disser respeito ás especialidades de cada uma das
mesmas Secções ;

7.° O registro, em livros apropríados, de todos os papeis
expedidos pela Secção j

8. o A formação de maços ou expedientes, por' meio de cópias,
dos casos mais importantes tratados pela Sseçâo, maços esses
que serão encadernados.
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CAPITULO V

DO CONSULTOR JURIDICO
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Art. 18. O Consultor Jurldico é destinado a auxiliar o Mí
nistro com o seu parecer em todos os negocias sobre que for
ouvido.

Incumbe-lhe especialmente dar parecer:
1. o Sobre a. negociação de qualquer ajuste Internacional ;
2.° Sobre os actos internacionaes a que o Brazil tiver de

adherir;
3.0 Sobre a íntellígencía e execução dos tratados, convenções

accordos, protocollos, declarações e quaesquer obrigações Inter
nacíonaes ;

4.° Sobre °merito das reclamações apresentadas e valor das
índemnízaçõcs reclamadas por via diplomatíca ;

5.° Sobre as contestações de Direito Internacional Publico ou
Privado;

6.° Sobre as: propostas leg islativas, alterações de regula
mentos, redaeção de decretos e resoluções e em geral. sobre todas
as questões em que o Ministro deseje ser esclarecido.

Art. 19. O Consultor nãoestá sujeito ao ponto nem é obrigado
a. comparecer diariamente á Secretaria. Corresponder-se-há dí
rectameote com o Ministro, ou com ° Director Geral a quem
solicitará todos os dados e esclarecimentos de que careça para
o desempenho do seu cargo.

Art. 20. Será auxiliado no exercicio de suas funcções por um
empregado da Secretaria, designado pelo Ministro.

Art. 21. Cabem ao Consultor Juridico as honras de Enviado
Extraordínario e Ministro Plenipctenclarlu.

Art. 22. A nomeação de Consultor Jurídico é de Iívre escolha
do Governo, devendo, entretanto, recahír em pessoa de reconhe
cido merito e provada aptidão jurídíca.

CAPITULO VI

DOS DIRECTORES DE SECÇÃO

Art. 23. Aos Directores de Secção incumbe:
1.0Dirigir, examinar, fiscalizar e promover todos os trabalhos

que competirem ás suas Secções, e entregal-os ao Direetor Geral
com a exposição e documentos necessários ;

2." Prestar e requisitar por escrípto aos outros dtrectores as
informações neeessarías para o aperfelçoamento dos trabalhos da.
Secção;

3.° Fornecer ao Director Geral o que for necessarío para o
relataria annual ;

4.° Communicar por escrípto aos outros Directores o que se
houver' feito e tenha dependencia com os negoeios que lbes estão
incumbidos;
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5.° Submetter á approvacão do Direotor Geral antes de as
mandar passar a limpo, as minutas dos despacho~ que tiverem
de ser expedidos;

6.° Pro.mover 0_melhor andamento dos negocias pertencentes
â ·l'espectrva Secção, propondo ao Direetor- Geral as providencias
que forem necessanas, assim.sobre a ordem e methodo dos tra...
óalhos, como sobre a insufficiencia do pessoal ou falta de ex
acção no cumprimento de seus deveres ;

7.° Legalizar os documentos expedidos pelas suas Secções'
8.° Ter eonvenientemente classificados, e sob sua gua.rda: os

papeis pertencentes aos negocias de suas Secções, entregando á
do archlvo aqnelles cujos assumptos estiverem findos ou pre
judicados;

9~o Fazer registrar- a correspondencia que for expedida pelas
Suas Secções.

CAPITULO VII

DOS OFFIC.IA~S E AMANVENSES

Art. 24. As obrigações dos offíeíaes e amanuenses consistem
em executar com,o maior zelo e disoreçâc os serviços que lhes
forem dísteíbuidos pelo Directorda respectiva Secção.

CAPITULO vm

DA PORTARIA

Art. 25. Incumbe.ao porteiro:
1 f' Promover, dirigir e fiscalizar os trabalhos de limpeza.e

asseio do edíftcío da. seeretaría :
2~ o Trazer em perfeito estado de conservação e asseío, e ter

sob sua guarda e inventario, todos os moveis, alfaias e objectes
da Secretaria;

3.° Abrir e fechar nas horas regulamentares e sempre que
lhe for determinado pelo DirectorGeral, ou pelo Gabinete, o edí
ficto da Secretaria;

4. o Escalar o senviço d08serventes e deslgnar os plantões dos
que devem guardar o edificio durante as horas em que estiver
encerrado o expediente;

5 ..c.Promover a prompta expedição e entrega da.correspon
denota que lhe for confiada para esse fim pela Directoria Geral,
Gabinete e Secções;

6;° Organizal'asfolhasdos salários dos.serventes e ordenanças
B· a das deapezas miudas a seu cargo eapresensal-as mensalmente
ao exame da 4a Secção;

7.° Eneenrac, meia hora anses de começaremvos trabalhos o
ponto dos empregados da portaria;

8.1) Ournpnir a' fazercum.pr-ir tmmedíatamente -as ordens da
Direetorta Geral, dos Directores de Seeção e do gabínete.mesmo
quando estiver encerrado o expediente;
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9. o Impedira ingresso de pessoas estranhas nas salas dos
trabalhos, salvo havendo ordem do Direotor Geral.

Art. 26. O por,teino devera residir no edifício em que juncctcna
a Secretaria,

Art. 21. O ajudante do porteiro, continuo e correios são sub
ordinados ao porteiro, no que respeita ao serviço da Repar
tição.

Art. 28. O ajudante do porteiro é o immediato substituto
deste nas suas faltas e impedimentos e o auxiliará no desem
penho das suasobrigaçõ.es.

Art. 29, Tanto o porteiro, como seu ajudante, contínuos e
correios devem comparecer na secretaria .uma hora antes da
designada para o começo dos trabalhos.

Art. 30. O continuo que servir no Gabinete do Ministro não
estará sujeito ao ponto.

CAPITULO IX

DAS NOMEAÇÕES, DEMISSÕES, SUBSTITU~ÇÕES E EXERCICIO INTERINO
DOS E],IPREGADOS

Art. 31. Serão nomeados por decreto I) Direetor Geral, o Con
sultor Jurtdtco, os Direetores de Secção, ,os los e 2°S o:fficiaes e o
porteiro; por portaria do Ministro todosos outros empregados.

Art. 32. A nomeação do Dírectcr Geral, como a do Consultor
Jurídico, será de livre escolha do Governo.

A dos Directores de Secção e Ofticiaes serã feita por accesso,
prefer-indo-se os empregados de categoria immediatamente
inferior.

Art. 33. Nlnguern poderá ser nomeado amanuense sem
provar que é brazíleiro. que tem capacidade physica e bom
procedimento e a idade de 18 annos completos e menos de 25
annos,

As materlas exígídas para esse.caego são:
Calligraphia ;
Línguas pontngueza, traneeza, ingleza e allemã, devendo o

candidato tL'aduzir as duas ultimas e fa.lIa!', pelo menos, as duas
prtmeíras;

Noções de hístoría do Brazil e de geographia geral;
Aríthmetíca até proporções e suas appllcações ;
Conhecimento dos príncípíos geraes do Direito Internacional

e do Direito Publico naeional ;
Redacção otâctal, especialmente de notas, despachos e outros

documentos diplomatlcoa,
Art, 34. O porteiro, seu ajudante, contínuos e correios serão

nomeados por Ilvreeseolhado Mínístro,
Art. 35. Nenhum empregado jubilado, reformado ou anosen

tadopodenã ser .nomeado para empregos da Secretaria. ~
Art. 36. O Díreetor Geral, os Directores de Secção, 10M e 2°8

offlcíaes e os outros empregados que tiverem mais de dez annos
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de efi'ectivo serviço Só poderão ser demittidos no caso de incor
rerem em algum crime verificado por processo[udíoiario ou
administrativo ou em reconhecida falta de zelo DO serviço pu
blico, comprovada. já pela ausencía frequente da Secretaria sem
causa que a justifique, já. pelo abandono dos secvíços d~ que
forem encarregados.

Os empregados que tiverem menos de dez anuas de serviço
poderão ser derníttídoa, quando comprovada a sua inaptidão ou
quando deixarem de bem servir, faltando, sem causa, frequen
temente á Secretaria, ou desonrando dos serviços de que forem
incumbidos.

Art. 37. Serão substítuidos em seus impedimentos e faltas:
1.0 O Director Geral pelo Dlreetor de Secção que o Ministro

tiver designado, ou, em falta deste, pelo mais antigo que se
achar presente ;

2.c Os Directores de Secção pelos los ou, na falta destes, pelos
2<>s cíâclaes da mesma Secçãu.por designação do Director Geral;

3.o O porteiro.pelo seu ajudante, e este pelo contínuo que for
designado pejo Dlrector Geral.

Art. 38. Competirá ao substituto todo o vencimento do em
prego, si o substítuido nada perceber por elle, e, no. caso con
trario, a respectiva gratificação e representação, que accumu
Iara ao vencimento integral do emprego proprío, até a impor
taneía total do vencimento do substítuídc.

Art. 39, O empregado que exercer interinamente lagar vago
perceberá todo o vencimento deste.

CAPITULO X

DOS YENCIMENTOS E DOS DESOONTOS POR FALTAS

Art. 40. Competem aos empregados os vencimentos fixados
na tabella annexa ao decreto legislativo n, 1343A, de 25 de maio
de Wüõ.

Art. 41. O empregado que deixar o exercício do seu logar na
Secretaria. pelo de qualquer commissão alheia ao Mínísterlo re
ceberá, si tiver sido autorizado pelo Ministro, o respectivo or
denado.

Art. 42. O empregado que faltar ao serviço soffrerá perda
total ou desconto em seu vencimento, conforme as regras se
guintes:

l.a O que faltar sem causa justificada e o que se -retirar sem
autorização do Direetot- Geral, antes de findar o expediente,
perderá todo o vencimento;

2.1> Perderá somente a gratificação aquelle que faltar_por mo
tivo justificado. São motivos justificados:

I. Molestia do empregado ou de pessoa de sua familia, enten
dendo-se por familia : o pae, a mãe, mulher e filhos;
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Il , Nôjo até sete dias;
1Il. Gala de casamento até quinze dias;
3.' Serão provadas com attestado de medico as faltas por mo

lestia do empregado e das pessoas do família acima indicadas,
quando excederem a. tI'OS seguidas em cada mez ;

4.a. Soífrerá o desconto de metade da gratificação o empregado
que comparecer depois de encerrado o ponto;

5.a. O desconto por faltas interpoladas será relativo somente
aos dias em que se derem; mas, no caso do faltas suceessívas,
se estenderá também aos dias que, não sendo de serviço, se
comprehenderem nesse período;

6.a. As f,dtas serão computadas pelo que constar do livro do
ponto, no qual ass.gnarão seus nomes por extenso todos os em
pregados, excepto o Director Geral e os Directores de Secção.
O ponto será encerrado ás 10 horas pelo Direetor Geral ou pelo
Director de Secção que ella tiver designado. ·No mesmo livro
lançará o Director Geral ou o Director de Secção que o substituir
as competentes notas.

Os Díreetores de Secção, o Consultor Juridico, os Oftieiaes de
Gabinete e o continuo que servir no Gabinete serão dispensados
do ponto;

7.' Pertence ao Director Geral o julgamento sobre a justifi
cação das faltas.

Art. 43. Não soífrerá desconto algum o empregado que faltar
á Secretaria:

1.° Por estar enfermo, de molestia gravo e prolongada com
provada por uma commissão medica e por deus funcoionarios da
Secretaria, dependendo o abono de ordem escripta do Mínístro
sob proposta do Director Geral;

2.° Por se achar encarregado pelo Ministro ou pelo Director
Geral de qualquer trabalho ou commíssão j

3.° Por motivo de serviço da Secretaria, com autorização do
Director Geral;

4.° Por estar servindo algum cargo gratuito e obrigatorio em
virtude de preceito de lei.

CAPITULO XI

DAS LICENÇAS

Art. 44. Podem ser concedidas licenças por molestia do em
pregado ou de pessoa de sua familia, de conformidadecom o
n, I do art. 42, com o ordenado e metade da gratíâcação até seis
mezes e com o ordenado de então em diante até um anno ,

Nos casos em que não seja de molestia o desconto serã da
quinta parte do ordenado até tres mezes, a terça parte por
mais de tres até seis, e 11 metade por mais de seis até um
anno.
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Em nenhum caso, salvo o do n. I do art. 43c, será abonada
a gratificação integral de exercício.

O tempo das licenças reformadas ou' de, novo concedidas
dentro de um anuo, contado do di a em que: houver terminado
a primeira, será junto aos das antecedentes para o fim de
se fazer nos vencimentos o-desconto de que trata esta artigo.

Art, 45. Não terá logal' a concessão de' licença ao empre
gado que ainda. não houver entrado no efféctivo exercício do
seu Iogar.

Art. 46. Ficarão sem eífeito as licenças em cujo gozo se não
entrar no prazo de um mez, contado da-data da.concessão..

CAPITULO XII

DAS. APOSENTADORIAS

Art. 47. Os empregados da Secretaria sópoderãoseraposen
tados quando .estíverem. Inhabilítados para desempenharas.suaa
funcçõss por' motivo de molestlaou de avançada idade, nos
termos do decreto legislativo n. 117, de 4 de novembro de 1892'.

Art. 48. Serão contemplados como serviços uteís para a apo
sentadocia..e addíclonados aos que forem feitos na Secretaria; os
que o empregado houver, em qualquer' tempo, prestado:

1.0 Noexercício de empregos publicas de nomeação do Governo
e, estípendíadcs-pelo Thesouro Nacional';

2.9- Em eepartlções administrativas federaes ou estadoaese na
Intendencia Municipal do Dístricto Federal, exercendo empregos
retribuidos ; mas o tempo de serviço nessas repartições será
contemplado sómente até um terço do que se contar relativa
mente aos que forem prestados na.Secretariac

3.° No Exercito ou na Mariuha.tcomo official ou praça de prot;
4.° Como, addídos á,. Secretaria ate.a promulgação do regula

mento approvado pelo decreto n, 4171, de,' 2 de maio da 1868.
Art. 4.9. Perderá a aposentadoria o empregado que fór con

vencido em qualquer tempo, por sentença passada. em julgado,
de ter, emquantn se achava no esercíclo de seu emprego, com
mettido os crimes de peita. ou suborno. ou praticado acto de re
velação de segreda, de traíção ou de abuso de confiança.

Art. 50 Oser-viço começará ás 10 horas da manhã e findará.
ás 3 da tarde em todos- os dias uteís que não forem feriados.

Poderá. porém, o' Direetor Geral, quando for índispensaval,
prorogar as horasdo expediente ou .fezer executar, em horas ou
dias exceptuados, na Secretaria ou fôra delta, poa quaesquer
empregados, trabalhos que lhes compitam.

Art: 51. Os empregados servirão- nas Secções'que-o Dírector
Gerar lhes designar, podendo ser. mudados, de -uma, para outras,
segundo as conveníencías do serviço. O mesmo Director poderá
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tirar de qualquer Sécção o empregado q-ue julgar necessarío
para o auxiliar nos Seus trabalhos.

Art. 52.-08empregados da Secr-etaria são sujeitos as seguintes
penas díseiplinares nos casos de negligencia, dssobediencia,
falta de cumprimento de deveres e falta de comparecimento
sem causa. justiticada por oito dia-s consecutivos, ou por quinze
interpolados durante o mesmo mez ou enrdous seguidos:

L a Simples advertência;
2./1. Reprehensão;
3.:1 Suspensão até quinze dias-com.perda, de todo o vencimento.
Estas penas serão Impostas pelo Dírector Geral,
Ar.t. 53. Só pelo Ministro poderá ser,determinada a suspensão,

que' exceda; de' quinze- dias, do empregado comprehendido em
algum dos seguin tes casos:

1.-° Prisão por motivo não juatiflcado ;
2," Cumprimento de pena que obste o desempenho das func

ções do empregado;
3.° Exercícío de qualquer cargo, índustría ou oceupação que

prive o empregado do exacto cumprimento de seus deveres ;
4.° Pronuncia em crime commum ou deresponsabíltdade, quer

o empregado se livre solto ou preso;
5." Necessidade da suspensão como medida preventiva ou de

segurança.
Art. 54. Poderá também o Ministro suspender eorreccíonal

mente qualquer empregado por tempo que não exceda de
dons mezes.

Art. 55. A suspensão, excepto a preventiva, determinará a
perda. de todo o vencimento.

CAPITULO XIV

NomIAS E FORMULAS RELATIVAS AOS ACTOS lnfANADOS DOS-PODERES
LEGISLA!frVO- E EXECUTIVO' E., AOS DO, ::&UN'IST-EIUO

. Art; 56. As leis e resoluções adaptadas pelo Cougresso Na
cíonal serão publicadas por decreto { Constituição, art. 48, §, lo},
assim, redigido:

« O Presidente da Republíca dos:Estados UnIdos do Brazil:
« Faço saber que o Congresso NaciclUal decretou e eu saneetono

a-lei seguinte r ete.»
Art. 57. As leis e resoluções da. competeneia prtvatíva do

Congresso Nacional serão igualmente publicadas sob ar seguinte
formula:

« O Prestdente da Republíca dos Estados Unidos do BraziI:
« Faço saber que o Congresso Nacional decretou a lei ou reso

lução seguinte: etc,»
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Art. 58. Na correspondencta do Poder Executivo com o Legis..
latívo observar-se-hão as seguintes normas:

L' Tratand07se de actos de naturez~ polttíca on propostas do
Governo Federal, a mensagem do Presidente da Republica será
transmittida ao Presidente da Oamara ou do Senado com aviso
do Minislro;

2.' No caso em que o Presidente da Republíca haja de prestar
informações exigidas pelo Congresso. e dependendo estas do Mi
nísterio, serão transrmtttdas em aviso e em nome do mesmo
Presidente;

3.a A remessa de papeis relativos a simples expediente e mais
communicações do Ministrofar-se-ha por aviso ao Secretario da
qualquer das Camaras.

Art. 59. Serão numerados os decretos do Poder Executivo,
excepto os referentes a nomeações, demissões e aposentadorias
dos empregados.

Arl. 60. Os actos do Poder Execntivo que devem ter a fôrma
de decretos, numerados ou não, serão expedidos com a assígna
lura do Presidente da Republica e do Ministro.

Art. 61. Os decretos de nomeação, demissão e aposentadoria
serão assim redigidos:

«O Presidenle da Republica dos Eslados Unidos do Brazíl ,
resolve, etc. »

Nos títulos do Ministerio a formula será:
e O Ministro de Eslado das Relações Exteriores, em nome do

Presidente da Republica, resolve, etc. »

CAPITULO XV

DISPOSIÇÕES GERARS

Art. 62. Nas solemnidades e aetos otâcíaes e lias ceremonias
particulares de grande gala, os empregados superiores da Secre
taria de Eslado poderão usa'r do uniforme do Corpo Diplomatico,
competindo ao Director Geral e ao Consultor Jurídico o de En
viado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario, aos Directores
de Secçãoo de Ministro Residente, aos los officiaes o de lo Se
cretario, aos 20 l\ otliciaes e amanuenses o de 2°Secretario.

§ 1.0 Osempregados inferiores continuarão a usar dosactuaes
uniformes .

§ 2.Q E' tolerado, no tempo de verão, o uso de dolrnan branco
ou de côr durante as horas do expediente.

Art. 63. A Secretaria terá os livros de registro quo o Director
Geral julgar necesaaríos.

Art. 64. Periodicamente serão designados dons empregados
superiores da Secretaria de Estado para servir, por prazonão
menor de dous annos, em Legações ou Consulados na Europa,
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afim de se aperfeiçoarem na pratica das línguas modernas. Esses
empregados receberão, além de seus vencimentos íntegraes,
uma gratificação arbitrada pelo Ministro.

Art. 65. Os empregados superiores da Secretaria de Estado
poderão ser preferidos e nomeados para cargos diplomaticosou
consulares sem dependencía do tirocínio e mais habilitações
exigidas, excepção feita dosamanuenses, que para tal fimdevem
ser formados em direito ou prestarem exame para 2° secre..
tarío ou Consul,

Art. 66. Qualquer dosempregados da Secretaria de Estado que
na conformidade .do artigo antecedente fôr nomeado para. um
cargo no Corpo Díplomatíoo ou Consular, salvo em eommíssão,
deixará vago o seu logar na Secretaria.

Art. 67. A eorrespondencía dos cargos respectivos fica assim
estabelecida:

Director Geral - Enviado Extraordinario e Ministro Plenipo
tencíarío,

Director de Secção - Mínístro Residente ou Consul Geral de
IIJ. classe.

1Q offícíal - lo Secretario ou Consul Geral de 21' classe.
20 ofâoíal - 20 Secretario ou Consul.
Amanuense - Addido de Legação ou víee-consul,

Art. 68. A mesma correspondencia de cargos será. observada
em relação aos empregados do Corpo Díplomatíeo ou Consular
que vierem servir na Secretaria, quer em virtude de dísponíbi..
lidade actívs ou quer a chamado do Ministro.

Art. 69. Em dezembro de cada.anno o Director Geral dividirá
o pessoal da Secretaria. em tres turmaspara o gozo de trinta
dias uteis de ferias nesse mez e nos seguintes.

Aos empregados que nãopuderem ou nãoquízerem utílisar;
se das fe~ias na época indicada, é permittido gozal-as em qual,
quer outra, quando o Dírector Geral o não achar íneonve
níente,

Poderão tambem accumular paragozarde uma. só vez as fe·
rias de um ou mais annosou resesval-as para. compensar falta.
justificadas que forem forcados-a dardurante o anuo,declarando
previamente essa intenção.

Art. 70. Ficam revogadas todas as disposições do regulamento
approvado pelo decreto n. 1205 de 10 de janeiro de 1893 e dos
anterioresregulamentos.

Secretaria de Estado das Relações ExteIiore3, 24 de maio
do 1906.- Rio-Branco.

Executivo ....1900 .,



642 seres DO POD:aR. EXEGUTIVO

Tabella do numero, classes 8 vencimentos do pessoal da Se
cretaria de Estado das Relações Exteriores, a que' se refere
O decreto legislativo n .. 1343 A, de 25 de maio de 1905

E::.rPltEGO$ ORDENADO G1U'l'I~'tCÀÇ;;:o nBl'RESENT'\ÇÃ o

:1 Dírectcr Crerttl. . 8:000$000 4:000$000 3:000S00a

5 Drrececres de Secção.' 6:000$000 3:00O$QOO 1:800$000

5 los oâlclaea . . 4~OOO~OO() 2'000$000

521)s oüícteee . 3:200$000 1:600$000

10 Amanuenses • . 2:400;\,lOOO 1:200$000

1 Porteiro . 3:200$000 1:600$000

1 AjG.dante do porteiro • 2:400$000 1:200$000

<I- Coutinuos , 1:600.~OOO 800$000

2 Ocrreícs . 1:600SQOO 800$000

o Dteector Ger-al si 'tiver mais de 40 annoa de seevtccs publicas receberá. a.
gratificação annuet exu-eordtnerta de 3:0iJO$OOO,

O Consultor Jurídico receberá a grutificação aunual de 12:000$000.
Os orãcteee de Gabinete receberão, além dos SCI.lS vencimentos, a gl'atificação

aauu al-de 6:000$ cada um,
O empl'egll.do que auxiliar o Directur.Gcra.l em.seus trabalhos receberá a

gratilicaçao annuat de 2:400$000.
o peeeo ct da portaria enntjnuacâ atei', annualuieate a quantia de 300$ para.

compra de fardamento.
Rio de Janeiro, 2·S de maio de 1906.

DECRETO N. 6047- DE 26 DE MAIO DE 1906

Abre ao Minístcrio da Fazenda o credito de 3:1:201$4.19 para 00001'1'31'
ao pagamento devido a Antonio Jcsé da Costa e Souza em 'Virtude
de sentença judiciaeia;

O Presidente da Republiea dos Estados Uuidos do Brazíl,
usando da autorização contida no art. 20, n , 18, da lei n, 1316,
<10 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33 da de
n. 1453, de 30 de dezembro de 1905, e a que se refere o decreto
TI. 5875, de 27 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal de
contas, na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, Iettra c do decreto
legislativo n , 392, de 8 de maio de 1896 :

Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de
35:20[$419 para pagamento de igual quantia, 8, que foi con
demnada a Uulão por sentença do juiz federal da IV. Vare.do
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Diatríeto Federal, confirmada por accordão do Supremo Tribunal
Federal de 26 de dezembro de 1903, na acção movida pelo te
nente (la Brigada Policial do mesmo Districto Antonio José da.
Costa e Souza para auunllação do decreto que o reformou na..
quelle posto.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1906, 18' da Republíca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões,

DECRETO N. 6048 - DE 26 DE MAIO DE 1906

Crca mais uma brigada ele infantaria de Guardas Nacionaea na
comarca de S. João do Píauhy, no Estado do Piauhy ,

O Presidente da Republíoa dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco, Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de S. João do Piauhy, no Estado do Piauhy, mais uma brigada.
de infantaria, com a designação de 46a., a qual se constituirá
de tres batalhões do serviço actívo, ns, 136, 137 e 138, e um
dada. reserva. sob n.46, que se organizarão coro os guardas
qualiflcados nos districtos da referida comarca; revogadas as
disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1906, 18' da Republíca,

FRA.:-lCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seobra,

DECRETO N. 6049 - DE 26 DE MAIO DE 1906

Creu uma brigada de infantaria de Guardas Nacíonaes na comarca
de Belém, no Estado do Píauhy.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Belém, no Estado do Piauhy. mais urna brigada de Iufantarta,
com a designação de 473., a qual se' constituirá de tres batalhões
do set-vtço actívo, ns. 139. 140 e 141,e um do da reserva, sob
n. 47, que se organizarão com os guardas qualificados nos
districtos da referida comarca; revogadas as disposições em
contrario.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1906, 18' da Repnblíca.

FRAN'CISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

J. J. Seabra,
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DECRETO N. 0050 DE 2ô DE ~IAIO DE 1906

Orea mais moa brigada de infantar-ia de Guardas Nacionaes na.
comarca de Jacobina, no Estado da Bahia.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidosdo Brazil
pata execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896:
decreta:

Artigo uníco. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Jacobina, no Estado da Bahia, mais uma brigada de ínfan
taría, com a denominação de 151"', a qual se constituirá de
tres batalhões do serviço actívo, ns. 451, 452 e 453, o um do
da reserva, sob n , 151, que se organizarão com os guardas
qualificados nos dístríctos da referida comarca; revogadas
as disposições em contrario.

Rio de Janeiro. 26 de maio de 1906, 18' da RepubJica.

FRANCISCO DE PAuLA. RODRIGUES ALYES.

J. J. Seabra,

DECRETON. 6051 - »s 28 DE :MAIO DE 1906

Crea uma brjeada de cavallarla e mais uma de infantaria de Guardas
Necícneea ena comarca de Araguary, no Estado de Minas Geraea.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n , 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco. Ficam creadas na Guarda Nacional da
comarca de Araguary, no Estado de Minas Gel'aes, uma brigada
de cavallaria e mais uma de infantaria, esta, com a designação
de 19Sa.,que se constituirá de tres batalhões do serviço
actívo, ns. 592, 593 e 594, e um do da reserva, sob n. 198 j
e aquella, com a de 90a, que se constituirá de dous regimentos,
ns. 179 e 180, os quaes se organizarão com os guardas qualifi
cados nos dístríctos da referida comarca; revogadas as
disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 1906, 18' da Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES AI;YES.

J. J. Seobra:

DECRETO N. 0052 - DE 28 DE MAIO DE 1906

Approva o plano das obras para a conetruccâo do edifício destinado
ao quartel da. Força Policial do Dlstrtcto Federal na estação do
Meyer.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazll
decreta:

Artigo uníeo, Fica approvado, nos termos elo decreto
n, 4956, de 9 de setembro de 1903, o plano das obras que
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teem de ser feitas com a construcção do edifício destinado ao
quartel da Força Policial do Districto Federal na estação do
Meyer e constante das plantas que a este acompanham;
revogadas as disposições em contrario,

Rio de Janeiro, 28 de maio de 1906, 18' da República.

FRANCISCO DE PAULA. RODRIGUES ALVES.

J. J. Seobrà,

DECRETO N. 6053 - DE 29 DE :MAIO DE 1906

Transfere ao Governo do Estado da Bahia o direito de resgatar o
trecho de concessão federal de Trosn-roaâ ele NasM'l:th,de Santo
Antonio de Jesus á cidade de Amargosa ,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braeil,
attendendo ao que expca o Governador do Estado da Bahia e
usando da autorização constante do art. 15, n. 11, lettra d, da
lei n. 1453, do 30 de dezembro de 1905, decreta:

Artigo unlco. Fica transferido ao Governo do Estado da
Bahia o direito, que se reservou a União, de resgatar o trecho
da, Estrada, de Ferro Trom-rcoâ de Naeareüc, que parte de
Santo Antonio de Jesus e vae até a cidade de Amargosa,
obrigando-se o referido Estado a indomnízar a ímportancta
correspondente ao pagamento de juros e outras despezas quo
a União houver feito em favor da mesma estrada, de conformi
dade com o oontcacto do 15 de dezembro de 1888 ; e, outrosím,
a desenvolver a construccão até a cidade de Conquista, devendo
ficar concluído dentro do prazo de tres annos, salvo motivo
[usüftcado, o trecho desde o aetual ponto terminal até Jequlé.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 19OO, 18° da Republica ,

FRANCISCO DE PAl.iLA. RODIUGUES ALYES.

Louro Seoeriamo :Müller.

DECRETO N. 6054 - DE 30 DE MAIO DE 1906

Conced~ á Qompanh~a Paulista de Segur-cs Mar-itimoa e 'I'ccreatres
autoríaação para funccionar e epprcve Os respectivos estatutos,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao quo requereu a Companhia Paulista de Seguros
Marttimos e Terrestres, com sé-de na Capital de S. Paulo, devi
damente representada, resolve conceder á mesma companhia
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a necessaría autorização para. íunceíonar, e approva, os seus
estatutos,que a este acompanham,

Rio de Janeiro, 30 de maio de 1905, 18' da Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

LeopoZdode Butttõee,

Estatutos ôa Companhia Paulista ôe Seguros Maritimos e
Terrestres

CAPITULO 1

CONSTITtiIÇÃO E OBJECTO, NOME, SÉDE E DURAÇÃO

Art. 1. o Fica constituída, pelas pessoas signatarias destes
estatutos,. uma sociedade anonyma , destinada exelusívameute
ás operações de seguros terrestres e marítimos.

Art. }.o A sociedade denomínar-se-ha Companhia de Se..
guros Mar-ítímos e Terrestres.

Art. 3.' A séde da sociedade é na Capital do Estado de
S. Panlo.

Podem ser, a juizo da a.dministração da companhia, esta
belecidas agencias em diversas localidades do Estado, da União
ou doestrabgeiro.

Art. 4.° A duração da sociedade será de 30 annos, contados
do dia da sua ínstaüação ou conatltuição legal, podendo ser
reduzido ou prolongado por decisão da assembléa geral de
accíontstas,

CAPiTULO li

CAPITAL, LUCRO, FUNDO DE RESERVA E DIVIDENDO

Art. 5.· O capital inicial e nomínaí é de 2.000:000$, repre
sentado por 10.000 acções de 200$cada uma.

Art. 6.° O aceíonísta realízarã no acto da subscrípcãc 40 %
do capital que subscrever.

Art. 7.° As outras chamadas de capital, conforme as ne
cessidades soclaes, serão sempre annuneíadas com antecipação
de 30 dias.

Art; 8.° O accíonísta que não satisfizer a respectiva eha
mada no prazo estabelecido pagara pela demora 9 c ao anno,

Art. 9.° Contra o aocíonísta que não realizar o capital
chamado se procederá nos termos do art. 83 do regulamento
jnnto ao decreto n, 434, de 4 de julho de 1891.

Art. 10. A parte do capital que, porventura, for applí
cada em pagamento a que se refere o art. 16, será integrada
no prazo maxímo de 90 dias.
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A1't. li. Quando a companhia apropriar-se das entradas
realizadas, consoante ° que determina. o art. 34 do regula
mento já citado, ,as acções correspondentes serãosubstHuidas
por outras cuja emissão se fará ímmedíatamente, para que
esteja sempre completo o capital social.

Si as acçõos alcançarem qualquer agío, o valor correspon
dente será creditado no fundo de reserva.

Art. 12. Do lucro liquido semestral, depois de retírados
20o para constituição do funda de reserva, será deduzida a
importancia destinada ao dividendo, que não deve exceder de
12 o ao anno,

Art. 13. O fundo de reserva, á medida que for suecessí
vamente constituído, será. convertido em apolíces fatleraes da
divida publica fundada, títulos garantidos pela União, ímmo
veis situados no territot-io nacional, hypothecas a prazo curto-e
acções de estradas de ferro.

Art. 14. O capital realizado será applicado em titulas e
operações de que trata ro artigo anterior, e bem assim em
apolíces do Estado de S. Paulo, sendo depositada em bancos de
-reconheeida solidez, em 'conta. corrente de movimento a prazo,
a quantia precisa para despesas geraes, sinistros, dividendos e
pagamentos ao segurado.

Art. 15. Dos-lucros' liquidas a dí-ectoría constituirá um
fundo especial destinado á integralização das acções,

Art. 16. Quando não forem sufâetentes, pura. pagamento
dos sinistros, os lucros e 'o-fundo de reserva existentes, será
retirado do capital realizado tanto quanto srja necessario
para satisfazer os encargos da companhia, _recónsrituíndo..se
logo o capital, pela fôrma determinada no art. 10.

CAPITULO III

AccroNIsTAS

Art. 17. São considerados acciontstas aquelles que possui
rem uma ou mais acções averbadas no registro instituído pelo
art. 22 do regulamento junto ao decreto n. 434 já referido.

Art. 18. A propriedade das acções nominativas só pôde
justifícar-se pela ínscrtpcão no dito registro. A cessão se opera
pelo termo de transfereneía lavrado no livro especial nume
rado, rubricado e selIado nos termos do art. 13 do Codigo Com
mercíal , Os termos de transíerencía são asstguados pelo Cl:}o

dente e 'Pelo cessíonarío ou por procuradores revestidos. dos
necessarios poderes. No caso. de.transmissão. de aeção a titulo
de Iegado, de suecessão universal ou em virtude de arremate
ção ou ailjudicação, o termo de transferencia para o nome do
Iegatarío, herdeiro, arrematante ou credor' adjudícatatío, só
será lavrado.á vista do alvará do juiz competente, do forma'!
de partilha ou da carta de arrematação ou adjudicação.

Art. 19. Por morte, fallencia ou ínterdíeeão de qualquer
aecíonísta, as respectivas aeções, não integradas ficarão SUB-
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pensas, exceptuando-sa r do herdeiro ser pessoa ídonea, do
fallido entrar na. concordata com os credores e do curador
assumir a responsabíüdade, em virtude de autorização da.da
pelo juiz competente.

Art. 20. Os accíonístas Só respondem pelo valor nominal
das acçêes que possuírem,

UAPITULO IV

ADMINISTRAÇÃO DA. COMPANHIA

Art. 21. A companhia será administrada por uma díreeto
.ría, composta de um presidente, um superintendente e um
secretario, eleitos pela assembléa geral,

O presidente, além do voto de director, tem o de qualidade
em todas as deliberações da díreetoría,

Art. 22. A duração do mandato da direetoria é de cinco
annos,

Os dírectores podem ser reeleitos.
Art. 23. E' de 100 acções a caução legal de cada dtrector,

e persistirá até que sejam approvadaa as contas de sua gestão.
Art. 24. Não poderão servir c.onjunctamente na dírectoría

parentes consanguíneos até segundo grão, sogro ou súcia de
ürma commereíal ou civil.

Art. 25. O director que se tornar ínsolvavel, íízer concor
data e ficar em estado de incapacidade civil, moral ou physíca,
não poderá continuar no exercício de seu cargo.

Art. 26. Em qualquer dos cargos antecedentes, como em
virtude de renuncia ou morte de algum dos dírectores, os que
se acharem em effecttvo exercício e os físoaes convidarão, dentre
os membros do conselho consultivo possuidores de 100 ou mais
acções, quem o substitua até a primeira assembléa geral.

Art. 27. Considera-se como tendo renunciado o cargo, o
director que, sem motivo justificado, deixar de comparecer
durante 30 dias.

§ L' Justificado o impedimento, é facultativa a chamada
do substituto.

§ 2.° Aosubstituto em exercício será pago o ordenado do
director impedido. relativo ao tempo em que funccionar.

§ 3.° Em qualquer, caso, o substituto prestará a caução de
que trata o art. 23.

Art. 28. Faltando mais de um díreetor, será convocada
uma assernbléa gera11'ara elegel-os,

Art. 29. O substituto, definitivamente eleito, servirá só
monte pelo tempo. que restar para completar o prazo do man
dato do director substítuído .

Art. 30. Os dírectores perceberão cada um. mensalmente.
os honoraríos de 600$ e mais a gratificação de 3 % sobre os
lucros liquidas verificados em cada semestre.

Art. 31. A responsabilidade nos contractos de seguros ti
confiada ao crítertc da dírectoría, observadas as limitações
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estabelecidas na legislação vigente e regimento interno da
companhia.

Art. 32. A dírectoría se reunirá collectivamente uma vez
por semana, sem prejuízo do comparecimento díarío, pelo
menos, de um de Seus membros.

Art. 33. Compete á directoria :
a) nomear e demittir os empregados, marcando.lhes os

ordenados;
b) dirigir todos os negocias da companhia e âscalízar colle..

ativa e individualmente os seus interessas;
c) apresentar em devidos tempos aos físcaes os balanços.

que só serão publicados annualmente, contas e demonstrações
relativas ao anno social;

d) organizar o relatorio das prínclpaes occurrenoias que se
derem durante o exercício, para ser apresentado á assembléa
geral;

e) celebrar contractos e representar a companhia actíva e
passivamente, em juizo ou f6ra delle,

CAPITULO V

CONSELHO FISCAL

Art. 34. A assembléa geral elegerá annualmente tres
físcaes o outros tantos supplentes, accionistas de 50 ou mais
acções, encarregados de dar parecer sobre os negocios e opera
ções da companhia, relativos ao exerclcío em que serviram:
tomando por base o balanço e respectivas demonstrações, In
clusive o inventario.

Art. 35. Na falta de supplentes eleitos, servirão os que
forem nomeados pelo presidente da Junta Oommercíal ou juiz
do commereío, conforme o art. 125 do regulamento n, 434, de 4
de julho de 1891.

Art. 36. O parecer do conselho fiscal será entregue â dire ..
ctoria, a tempo de poder ser publicado pela imprensa no prazo
da lei.

Art. 37. Além das attríbuíções e deveres consíguados espe
cialmente nestes estatutos e do que dispõe o referido regula
mento n. 434, na parte relativa ao conselho fiscal, compete-lhe
mais, quando julgar conveniente, exigir da dírectoría tnrorma
ções acerca dos negocias sccíaes,

Art. 38. O mandato do conselho fiscal nãopóde ser exer
cido, seguidamente, por mais de dous annos ,

CAPITULO VI

CONSELHO CONSULTIVO

Art. 39. Haverá o conselho consultivo composto de 20 ac
cíonlstas, eleitos pela assembléa geral ordínaría.

Os membros do conselho podem ser reeleitos.
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üornpete ao conselho consultivo dar parecer sobre a reforma
dos estatutos, augmento do capital (observadas as disposições
dos arts. 031 94 e 95 doregulamento a que se refere o decreto
D. 484.t já. referido), applicação de fundo de reserva e quaeaquer
outras deliberações de interesse social.

Art. ,10. O conselho consultivo exercerá as. respectivas
funeções quando a sua ínterferencía for solicitada. pela. dire
ctoría.

CAPITULO VII

DA ASSEMBLÉA. GERAL

Art. 41. A assembléa geral compor-se-na dos accíonlstas
que, legalmente convocados, se inscreverem no livro de pre
sença.

Art. 42. A mesa da assembléa será constítuida por um
presidente e dons secretarias, sendo aquelle o próprio pre
sidente da dírectoría e estes os que forem por elle fndtcados,

Art. 43. A assembléa geral representa a totalidade dos
accíonístas e as suas dellberações, conforme as disposições
destes estatutos, obrigam a todos, quer ausentes ou dissi
dentes.

Art. 44. Todos os aecíonístas fazem parto da assembléa
geral.

Art. 45. A ordem das votações será de um voto por 10
acções.

Art. 46. Para fazer parte da assembléa geral é neces
sarto que o aecíonísta tenha seu nome Inscrípto no registro da
companhia um mez antes da reunião.

Art. 4i. Para a eleição dos dírectores, dos üscaes e dos
membros do conselho consultivo, serão admíttídos votos
por procurações, com poderes especiaes, comtanto que estes
não sejam conferidos a. administradores ou üscaes e que sejam
acctonistas os procuradores.

Art. 48. A votação dos assumptos sujeitos a discussão
será feita per capita. sempre que a isso não se oppuzerem
dons ou mais accíoníssas com díreíto a voto, porque, então, a
votação serã por aeções, na fórma do art. 45.

Art. 49. Todos os annos haverá, no mez de março, uma
assembléa geral ordínarta para tratar de assumptos que lhe
são commettídos por estes estatutos e também dos que forem
apresentados e propostos para discussão.

Art. 50. Esta assembléa não põde funccionar com menos
de tres accionistas capazes de constítuíl-a, afora os dírectores
e os membros do conselho físcal,

Art. 51. A convocação da assembléa será annuneíada pela
imprensa, durante 15 dias, indicando lagar e hora.

Art, 52. Nenhuma deliberação poderá ser tomada pela
assembléa geral relativamente a contas e balanço, si antes não
tiver sido apresentado o parecer dos físcaes,
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Art. 53. Os dírectores não podem votar nas assembléaa
geraes para approvarem os balanços da respectiva. gestão,
contas e ínventaríos, nem os âscaes os pareceres que elabo...
rarem.

Art. 54. Haverá tantas assembléas geraes extraordinarías,
quantas forem julgadas necessanas pela direetorta, pelo con
selho fiscal ou requeridas por sete ou mais accíonístaa que re
presentem pele menos um quinto do capital.

Art. 55. A convocação das assembléas extraordtnartas será
sempre motivada - feita por annuncío na imprensa, com ante
cipação de cinco dias, e nella só poderá tratar-se de assumpto
indicado na convocação.

Art. 56. A assembléa geral só poderá. constttuír-se e deli
berar achando-se presentes accíonístaa que representem pelo
menos a quarta parte do capítal social.

Art. 57. Si os acoíomstas referidos não se reunirem, será
convocada, por annuncío, nova reunião com a declaração de
que se deliberará com qualquer que seja a somma do capital
representado pelos acctonístas que comparecerem.

Art. õ8. Quando se tratar da reforma dos estatutos, do
augmonto do capital e outras hypotheses consignadas no de
creto n, 434. de 4 de julho de 1891, a assembléa só poderá de
liberar validamente achando-se presentes, pelo menos, accío
nístas que representem dous terços do capital"

Si na primeira como na segunda. convocação não se reunir
o numero legal, será convocada terceira. reunião, por annuncio
e por cartas, declarando-se que os assumptos serão deliberados
como numero de accíonístae que comparecerem.

Art. 59. São attribuições da assembléa geral:
a) resolver acerca de todos os negocias da companhia que

estiverem expressamente eommettídos á directoria;
b) eleger a. directoria, o conselho fiscal,. os supplentes e o

conselho consultivo;
o) reformar ou alterar os presentes estatutos, aehando-se

constíruída de conformidade com o art. 58;
dJ deliberar acerca uO relataria e contas apresentadas pelos

dírectores e do parecer do conselho flscal ;
e) resolver sobre augmeàto ou reducção do capital da

compannía, sobre sua díssolucão ou prorogação nos termos aqui
determinados;

t) exercer todos os actos previstos nestes estatutos e delí
berar nos casos omissos ou ímprevístos, respeitadas as prescrí
pçõss da lei.

CAPITULO VlI!

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 60. Serão estabelecidas pela companhia, em todos os
Estados do Brazil e no estrangeiro, quando convier aos seus
interesses, agencias ou suecursaes, que serão fiscalizadas pela
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dir'ectcrla e especialmente pelo superintendente, a quem fica.
eommetttda a obrigação de organizar. annualmente, uma re
senha dos factos Decorridos e da situação de cada uma das
agencias ou succursaes,

Art. 61. As agencias serão dirigidas por prepostos, que
prestarão fiança em titulos da divida publica, em dinheiro ou
responsabilidade definitiva e ampla firmada por pessoa dere
conhecido e notório credito, a juizo da díreotoría.

Art. 62. Os poderes dos agentes, suas funeções e retrí-
buíções são determinados:

Pela. procuração da companhia;
Pela carta de nomeação;
Pelas ínstrucções e circulares fornecidas pela directoria.
Art. 63. Para que um commerciante ou casa commercíal

possa ser agente ou representante da companhia, torna-se pre
ciso que tenha a respectiva firma ínsertpta no registro com
mereíal, como determina o decreto n. 916, de 24 de outubro
de 1890.

Art. 64. A companhia poderá firmar contractos com ou
tras empresas da mesma natureza, com o fim de facilitar ne
gocios.communs e garantir os lucros ou productos estabelecidos
e acceítos.

Art. 65. No regimento interno os directores distribuirão
entre si as respectivas attribuíções ,

Art. 66. Os abaixo assígnados obrigam-se por si, seus
herdeiros e suecessores ao inteiro e fiel cumprimento, destes
estatutos; elegem o fôro de S. Paulo para demandarem e
serem demandados em todas as questões que possam suscitar-se
entre elles e a companhia, resultantes dos direitos e obrigações
que decorrem dos presentes estatutos.

S. Paulo, 11 de maio de i901.- JOSé Paulino Nogueira.
José Cardoso de Almeida. - Augusto Saturnino de Carvalho
Rodrigues.-Antonio Carlos da Silva Telles.-Urbano Azevedo.
- José Pereira Leite Guimarães.-Olavo Liberato de Macedo.
José deBarros Poyares.-João José Espindola.-MigueldeAraujo
Cardeal.-Manoel André Gaspar.- Francisco Peixoto Ferreira.
de Souza.-José de Sampaio Moreira.-ErnestoRibeiro de Car
valho.- Ma.noel Garcia da Silva.- Floriano Alvaro de Senna
Camargo.-Guilherme Marques.- Pierre Boelemayer.-Antonio
A. B. Penteado.e--Amphtloquío do Amarai.-Dr. vtríato Braa
dãoc--Prancísco Gonçalves da S. Carvalho.-Joaquim T. Piza
e Aln:eída.-Ernesto M. da Silva Ramos.-A. S. Alvarengav-«
Francisco Azevedoo--Por procuração de Manoel José Belmarço,
Francisco Azevedo. Carlos Vasconcellos Almeida Prado.
Zelinda Julía Xavier.-Maria Amalia Xavier.-Jocelyna Cer
queira. - Adoipho Thiale. - José Julio de Barros.- Carlos
Augusto Pereira Guimarães. - Celestino Azevedo. - Jacques
Haenel, -Por procuração de Carlos scnorcnt Junior, C. Schor-
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cht. - Horacio Espindoia. - José Marta Lisboa. - Silvano de
Anhaia MeUo.-C. Paes de Barros.-Por procuração de oatha
rína Schorcht, C. Schorcht , - Carlos scnorcht. - Por pro
curação de Basilio Miguel da. Cunha., Carlos schoreht. 
Por procuração de Luiz de Paula França, Carlos Schorcht.
- Annibal de Rodrigues. - Raphael de Abreu Sampaio.
José Augusto Rodrigues. - Anna. Luiza Garcia. - Antonio
Carlos de Assumpcão. - João Carlos de MeUo.-José Borges de
Figueiredo.- Domiciano Rossi.- .RodriglJeg Alves & Irmão.
João Alvares Rubião Junior.-Manoel Joaquim de Albuquerque
Lins, -Alfred Plass.c-Ambrosío Nilsen deOliveira.-M.P. Torres
Neves.-Theoronio Rodrigues de Lara Campos.-J. M. de Caro
valho & Comp.-Carlos Corrêa Galvão.-H. de Almeida Corrêa.
- Antonio' Alfredo Vaz Cerquínho.- José Francisco Malta..
Antonio Penteado.-F. Matarazzo & Comp.- F. Nícoláo Ba
ruel, por si e pp. de Ruth Galvão Bueno e José Fortunato de
SouzóL.-M. P. de Siqueira Campos.-Alfredo Maiao--Dr. Adrí
ano de Barros.-Antonioda Cunha.-J. B. Muir.-Levino Corrêa
Galvão.-Antonio Toledo Lara.-Theotonio de Lara Campos Ju
nior.-Por procuração de Frederico de Souza QueIroz, An
tonio Carlos de Assumpção.-Visconde de Porto Martins.-AI·
cebíades Piza.-Asdrubal- Augusto do Nascimento.-Antonio
Fernandes Pinto.-Dr. José de Paula Leite Barros.i--Erasmo
de Assumpção , - Joaquim Cordeiro. - Por procuração de
Domingos Teixeira de Assumpção,Antonio Carlos de Assumpção
- Isaac Mesquita. - Valentim Tobias de Oliveira. 
Joaquim Gomes Estella , - Rodrigues & Irmão. - Luiz
Galvão Corrêa. - Domingos Leite Penteado Junior.
João Bricola & Oompv-e-Jorge Fuch. - Antonio Mercado.
- Antonio veríano Pereira. - Antonio Padua Salles.
Barão de Tatuhy.-Antonio Estanislau do Amaral.-Godofredo
de Magalhãcs.-,-Erasmo de Farla.~Ignacio Corrêa Galvão.
Dr , J. Alves deLímac-e-Galeno Martins deAlmeida, por si e por
procuração de Maria de Campos Mello, D. Alice Martins de
Almeida, coronel Juliano Martins de Almeida, D. Francisca Sil
veira do Vallee Dr.H. O.Adams.-João Herculano Bíerrembach.e
Benedicto Castilhosde Andrade.-Joâo Firmino Furtado de Men
dcnca.i--Luts de Oliveira Lins de VasconceUos.-Conde de Pra
tes.-Plinio da Silva Prado.s-José Puglíse Carbone.c-jaaríano Pa
checo Fernandes.-Leonidas Moreírav--C, P. Vianna.-João Brí
cola.e-Oondede S. Joaqnim.-Thomaz Alberto Alves Saraiva, por
si e por procuração de Lino H; Bento de Souza.e-Alaxandre Si
ciliano.-F. P. Ramos de Azevedo.-Por procuração de Thadeu
Nogueira, José Paulino Nogueira.-Antonio Marques Bento de
Souza..-Joaquim José de Azevedo Soares.-Por 'procuração do
coronel Joaquim da Cunha Bueno, Celestino Azevedo.-Por pro
curação do Dr, Luiz A. C. Galvão, Luiz Corrêa.- Por pro
curação do Dr, Nicolau Souza Queiroz, Urbano Azevedo Ju
nior.-José Manoel da Fonseca Junior.
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DECRETO N. 6055 - DE 30 DE MAIO DE 1906

Appl'ova a 'tabella de couttnenctas e honras fúnebres que se deverão
observar no Exercito;

O Presidente da Republica dos Estados Uuidos do Brazi!,
no intuito de uniformizar as contínencías e honras funebres
estabelecidas pelas leis e ordens em Vl!JOf, resolve approvar a
tabella que a este acompanha, assígnada pelo marechal Fran
cisco de Paula Argollo, Ministro da Guerra.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 1906, 18' da Republíca,

FRANCISCO DE PAULA RoDRIGUES ALvES.

Francisco de Paula Argollo.

Tabella aque se refere odecreta o. 6~55, desta data, de con
tinencias e honras funebres que se deverão observar na
Exercita

CAPITULO I

DAS HONRAS E COl:\TTINENGIAS

Art. l ." Ao Presidente da Republica, ao Supremo Tribunal
Federal. ao Congresso quando se apresentarem incorporadas
ambas as Camaras:

As guardas e as tropas deverão apresentar as armas, a
musíea tocará o hymno nacional e os tambores, cornetas e
clarins marcha batida.

A artilharia dará uma salva de 21 tiros.
Art. 2. 0 Quando o' Presidente da Republica houver de

entrar no acampamento de um corpo de exercito, marchará
ao seu encontro, até .a distancia de seis kílometros, um regi
mento de cavallaría para o acompanhar.

O corpo de exercito estará formado da maneira mais conve
niente. as guardas e piquetes em linha nos seus postos e todas
as tropas lhe farão as contínencías do artigo anterior.

Com o Ministro da Guerra observar-se-hão as mesmas
formalidades e ceremonlal ; as musicas, porém, tocarão uma
marcha e a salva de artilharia será de 19 tiros.

Art. 3.° Quando algum COl'pO de tropa em 'marcha en
centrar o Presidente da Republíca devera parar. metter em
linha, dando-lhe a direita, si for possível, e fazendo-lhe a
conttnencía, seguindo a destino depois que elle tiver pas
sado.

Art. 4. o As guardas de honra ao Presidente da Republica
deverão chamar ás armas e fazer continenoías ao Supremo
Tribunal Federal o ás duas oamaras, quando se apresentarem
incorporadas.
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A todas as demais pessoas ou corporações a quem com
petir, por sua categoria, contínencías com salva de artilharia.
deverão tão somente chamar ás armas, as musicas tocarão e
os ofâcíaes abaterão as espadas.

Art. 5. o As fortalezas e fortes não salvam sínão ás auto
ridades que as visitem, na oceasíão da sahtda, e nunca ás [Il
sígnías, salvo ás do Presiden.te da Republíca,

Art. 0. 0 As salvas á terra devem ser correspondídas pelas
fortalezas e fortes com 21 tírcs; excepto no porto do Rio .de Ja
neiro, onde este serviço esta a cargo da fortaleza. de Ville
gaígnon.

Art. 7. 0 Ao Vloe-Presldente da Republica,a cada uma
das Camaras do Congresso. quando incorporadas, ás Assembíéas
dos Estados, quando incorporadas, aos Ministros de Estado,
aos ministros militares do Supremo Tribunal Milltar, aos com
mandantes em chefe do Exercito ou da Armada, commandautes
de corpos de exercito. ou de esquadra, governadores em 'seus
Estados, núncio e embaixadores:

As tropas em parada e guardas deverão apresentar as
armas, havendo coutínencía de espada e marcha batida pelos
tambores, cornetas e clarins.

As musicas tocarão uma marcha. As salvas de artilharia
serão de 19 tiros.

Art. 8.<) AOS almirantes, marschaes, enviados extraordína
rios e ministros plenipoteneíarios :

Armas apresentadas, continencia de espada, e marcha ba
tida. As salvas de artilharia serão de 17 tiros.

Art. 9.° Aos vice-almirantes, generaes de divisão e minis
tros residentes:

Armas apresentadas e contíneneía de espada. As salvas de
artilharia serão de 15 tiros.

Art. 10.. Aos contra-almirantes, generaes de brigada e en
carregados de negocíos r

Armas apresentadas, eontíneneía de espada. Salvas de ar ..
tilharía de is tiros.

Art. l L Aos capitães de mar e guerra, coroneís, capitães
de fragata e tenentes-coronels (commandando força superior á
que competir á sua patente) :

Armas apresentadas e contínencías de es-pada. AS· salvas de
artilharia. serão de II tiros.

Art. 12. Aos consules geraes ·8 consules, nos'dístríetos em
que exercerem as suas Iuncções : .

As sal vas de artilharia serão de I I .tiros para- os.primeiros
e de sete para os segundos.

Art. 13. Aos capitães de mar e guerra, eoroneís, capitães
de' fragata e tenentes-coroneís :

As 'guardas chamarão ás armas e os offíeíaes farão contínen
cias de espada; as sentinellas apresentarão as armas,
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Art. 14. Aos capitães de corveta e majores :
As seuünellas apresentarão as armas.
Art. 15. Aos capitães-tenentes, capitães e subalternos da

Arroada e do Exercito:
As sentinellas perfilarão as armas.
Art. 16. Aos chefes do estado-maior general da Armada e

do estado-maior do Ex.ercito, ao chefe do commíasaríaão geral
da Armada e ao intendente geral da Gnerra:

As conttnencías do posto ímmedtatamente superior.
Art. 17. Aos commandantos de districtos militares, e1Iecti

vos ou interinos, e aos ínspectores militares, nos distríctos de
suas [urisdícções :

As contlnencíasdos postos immediatamente superiores.
Si, porém, forem da patente inferior ao posto de coronel,

se lhes farão as contínenctas devidas aos generaes de bri
gada.

Art. 18. Os commandantea em chefe do Exercito, de corpos
de exercito e de districtos militares serão recebidos. em qual
quer logar dos districtos de suas jurísdicções, com as honras se
guintes:

Toda a tropa formará. em parada e lhes fa.rá as continencias
que lhes pertencerem; nas fortalezas dar-se-hâo as salvas com
patentes, e os commsndsntes destasos esperarão á entrada com
o seu estado maior.

Art. 19. Os oommandantes em chefe do Exercitoou de
corpos de exercito terão sempre uma guarda. de pessoa, com
posta de um subalterno t tres inferiores, 30 soldados, musícae
dous tambores ou cornetas, mas sem bandeira.

Art. 29. As guardas de pessoa dos commandantes em chefe
deverão chamar ãs armas e fazer contínencías ao Supremo Tri·
bunal Federal, ás duas Camaras do Congresso, quando se apre
sentarem incorporadas,'e ás autoridades a quem pertencerem
contlneneias íguaes ou maioresque as que competem aos com
mandantes em chefe.

A todas as demais pessoas e corporações que tenham di
reito á contínencía com salvas de artilharia, as referidas guar
das procederão conforme preceitua o final do art. 4' da pre
sente tabella,

Art. 21. Nos acampamentosou acantonamentos, os officiaes
generaes nelles empregados terão direito a uma sentínella á
porta de seus quarteís.

Os commandantes das fortalezas, quando forem ofâcíaes ge·
neraes, terão igualmente uma sentínella.

Art. 22. Osofilciaes que commandarem interinamente, por
auscncía de Seuschefes. terão as contínencías correspondentes
ao posto immediatamentesuperior ao da sua patente.

§ 1.0 Os eommandantes dos corpos só teem armas apresen
tadas pelas guardas quando forem graduados no posto de general
de brigada.
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§ 2.0 O capitão fiscal tem contínenoía devida ao seu posto.
§ 3.° Os offíctaes commandantes de destacamentos ou outras

forças isoladas terão, ao chegar nos respectivos quarteis, os
sígnaesde corneta ou clarim, correspondentes aos mesmos des
tacamentos ou forças.

Art. 23. Quando os corpos de tropa, em marcha, eneontpa...
rem comoutros corpos. comqualquer general ou outras autori
dades superiores aos commandantes de taes corpos, perfilarão
as armas e continuarão a marcha, dando o flanco do alínhamento
a esses corpos. general ou autoridade.

Art. 24. Os corpos de tropa não farã.o contlnencía a qual
quer pessoa em presença de outra a quem pertencer continencia
superior; mas as sentinellas apresentado as armas.

Art. 25. Iguaaa honras ou eontínencías, conforme as. que
ficam declaradas. são devidas, em igualdade de ·postos, aosoüí
oíaes honorarios do E"-ercito, da Guarda Nacional, Força Policial,
Corpo de Bombeiros e aos officiaes estrangeiros.

Art. 26. Os Chefes das nações estrangeiras receberão as
continencias que forem ordenadas pelo Presidente da Republica,

Art. 27. A guarda de honra postada em qualquer parte,
para fazer coutlnenclas a qualquer pessoa, constará sempre de
uma companhia, levando bandeira. musíca, tambores e cor
netas.

Durante o tempo que a força ahi estiver fará contínenctas
aos officiaes de patente igualou superior ao que commandar
a guarda de honra.

Logo que chegar a pessoa a cuja disposição se ache, ô,

guarda de honra não fará contínencía sínão ao pessoa de
patente superior á sua.

Art. 28. Ninguem poderá dispensar a continencia que lhe
competir.

Art. 29. A força armada, a pé firme, faz a contínencía de
sentido, braço-armas ou 'Perfilar e ainda - abrir fileiras e
apresentar armas - conforme a patente da autorídade a quem
a contínencia é destinada.

Art. 30. A força desarmada, achando-se a pé ürme, ao
approximar-se qualquer ofâeíal receberá de seu eommandante
( a não ser que tenha este maior graduação) a voz, de - sentido
- e ainda as de abrir fileiras, olhar á direita ou esquerda. a 10
passos de distancia. si o offlcial for general e olhar frente logo
que este passe em frente á força.

A' approsimação de outra força, tomará a posição de
sentido.

Art. 31. Uma força desarmada, em marcha, encontrando
outra ou qualquer autoridade de patente igualou superior á de
seu commandante, receberá as vozes - olhar á direita ou es
querda-e-olhar frente.

Art. 32. A força armada que passar por estabelecimento
cujo chefe tenha direito a continencia com salva de 'artilharia,
ou por qualquer edíflcíc em que funccionar corporação que
tiver o mesmo direito, perfilara armas.

Execlltivo - 1.906 .42
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o.mesmo procedimento terão os corpos ou forças mo
nó~es,tnarchando sós, quando passarem por quarteís de. forças
equivalentes ou maiores.

Art. 33. Durante a noite as sentínellas. só tarão contí
nencIas -aos ofâcíaes de ronda.

AssentinelIas, porem, quadram-se, ao passar junto ao seu
posto algum offícíal, conservando a arma inclinada.

CAPITULO II

CONTH\ENCIAS INDIVIDUAES

Art. 34. A consínencía militar individual será feita com
a mão' direita.

A praça de pret desarmada, quando .fallar ao seu supe
ríor, ~e-vará a mão direita ao gorro.ou kepi, tocando-o com
a primeira, phalange do dedo index ,na extremidade, acima
do olho direito, tendo a palma. darnão inteiramente voltada
para a frente. os dedos unidos. conservando-se nesta posição
emquanto estiver em presença de seu,superior.

Depois de receber ordem de retirar-se, dará meia volta,
desfazendo a continencia e seguindo a destino.

Art. 35. Si a praça de pret estiver armada, fallará ao
seu superior fazendo braçoarma, quando de fuzil; perfilando
a-arma, quando de bayoneta armada ou 'armado de lança, ,e si,
ainda. de espada, com ella embaínhada.vsegnrando-a pela
braçadeira inferior e levando a mão ao kepi ou gorro, como
ficou indicado em o artigo precedente, e si desembainhada.
perfllando-a, Os clarins e musicas dos corpos montados, em
formatura ou serviço a pé, conduzindo seus instrumentos,
trarão a espada no gancho dotalím,

Art. 36. As praças de pret, quando encontrarem algum
o:ffl~ial general, volverão ao lado -por onde tiver .de passar o
mesmo, dando-lhe a calçada ou a direita, fazendo-lhe a centí
nencía á distancia de 10 passos e desfazendo-aquando o mesmo
tiv€!;r .passado cinco.

§Lo Com o ofâcial superior procederão do mesmo modo,
fazeudo-Ihe a eontinencta a cinco passos de distancia, desfá
zendo-a quando o mesmo tenha passado tres.

§ 2. o Aos capitães e subalternos darão a direita ou a
calçada, fazendo a continenciaa. dous passos antes de por
elles passarem e desfasendo-a quando se tenham afastado um
passo.

§3.t) Estando parado o superior, a. praça que por elle
passar fará a continencia nas distancias indicadas.

Ai't. 3i. A praça de pret, estando descoberta, perfila-se
áapproximação do ofâcial , si estiv-er parada, ou estaca â.
sua passagem, quadrando-se, si se encontrarem ambos em
movimento.
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Art. 38. As conttnencías das sentinellas de armas serão as
seguintes:

Offieia! general:
Ao ser avistado, as sentineIlas bradarão ás armas e per

filarão armas. Na dístancía de 1Qpassos apresentarão ·armas,
voltando á posição primitiva depois que o general tiver
passado cinco.

Coronel ou capitão de mar e guerra e tenente-coronel ou
capitão de fragata:

A mesma que a anterior', reduzidas as distancias a cinco e
tres passos.

Major ou capitão de corveta:
Apresentarão armas na distancia de cinco passos e voí

tarão á posição primitiva quando tenham passado tres,
Capitães, capitães.tenentes e subalternos:
Na. distancia de tres passos perfilarão armas e voltarão á

posição primitiva logo que o offici~{ tiver passado.
Art. 39. A sentinella coberta não bradará as armas para

pessoa alguma, fazendo, porém, as seguintes continencias :
Tomará a posição de sentido e afastará do corpo a bocca

da arma na distancia do braço, quando se tratar de ofâcíal
general; na distancia do ante-braço, quando se tra-tar de
official superior e sõmente a posição de sentido quando se
tratar de capitão ou subalternos.

As distancias em que a sentineIla tomaraa .posícãovde
sentido para fazer e destazer a contínencía são respectivamente
de dez e cinco passos, para os generaes, cinco e tres para
os offlcíaes superiores e tres e um para. os capitães e snbal
ternos.

Art. 40. NoS vehlculospublíeos, nos logares de diversões
ou quaesquer outros, a praça de pret não poderá. sentar-se
em presença do offícíal nem eonservar-se ao seu lado ou em
sua frente, ainda que de pé; obtida, porémv a devida venta
poderá tomar Iogar a retaguarda.

Art. 41. Nas ruas, DOS passeios,...theatros ou outros lagares
de diversões,. quer de dia, quer de noite, os militares não são
dispensados das continencias aos seus superiores, nem estes de
lhes retribuir.

Art. 42.. Todos, os mílítares, quando se encontrarem, de
'Verão cortejar-se reciprocamente, partindo a contjneneía do
menos graduado, que dará ao superior a direita ou. Q lado
interno do passeio, quando estivererri em movimento.

A contínencía será símultanea quando aquelles forem da
mesma graduação.

Art. 43. Todos os militares da. guarnição da Capital Fe
deral deverão conhecer pessoalmente o Presidente da Repu
blica, ministro da guerra, os .generaes e os otliciaes do seu
corpo; os das demais guarnições, os respectivos oflieiaes.
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Art. 44. Os ofüclaes, quando tenham a espada desembai
nhada e sejam chamados por um seu superior ou a estes
tenham de se dirigir, a. abaterão em sua presença e assim se
conservarãoemquanto lhes íallarem ou ouvirem.

Com a espada embaínhada os otliciaes tomarão a posição
de sentido, sempre que em objecto de serviço teuham que
fal1ar á. autoridade superior, descobrindo-se nas repartições,
secretarías, casa de ordens, etc.

Art. 45. Todo o offlcial ou praça montada deverá apelar
sempre que houver de faIlar com um superior que esteja
a pé.

Mt. 46. Nenhum militar a eavallo passará a galope pelo
superior em um raio de 20 metros, salvo caso extraordinario
em que a modificação de semelhante andamento possa preju
dicar a execução da ordem ou deliberação de que seja por
tador.

CAPITULO lU

DOS COUl'lUMENTOS EM RTWEPç:ÃO DE VISITA E APRESENTAÇÃO

Art. 47. O Presidente da Republíca., ao chegar a um
estabelecimento mHítar, a uma fortaleza ou forte armados,
inesperadamente, será recebido ao portão pelo director ou
commandanto, com a ofticialidade presente, todos armados j a
musíea. os cornetas e tambores virão em accelerado postar-se
á. direita da ~uarda. fazendo-se a continencia regulamentar,
que será repetida em sua retirada.

A tropa reunirá em accelerado ao toque respectivo, for
mando mesmo desarmada DOS respectivos alojamentos.

Durante a visita, o Presidente, tendo á esquerda e meio
passo á retaguarda o director ou commandante, será acompa..
nhado pelos demais otãoíaes presentes.

Em cada alojamento ou repartição destacar-se-há o com
patente responsável, prompto a prestar os esclarecimentos que
lhe forem exigidos.

§ 1. o Quando .a visita for precedida de aviso, uma guarda
de honra, censtítinda por uma companhia, nos quarteis de
batalhões, por um esquadrão DoS quarteís de corpos montados
ou requísítada pelos respectivos directores nos demais estabe
lecímentos, prestará as honras devidas ao Chefe do Estado á
entrada e sahída,

§ 2. 0 .sempre que o chefe da casa militar communícar o
comparecimento do Presidente a qualquer acto publico, quer
de dia, quer de noite, será postada. no local uma guarda de
honra, para prestar as devidas contínencías á entrada e á
sabida. .

Uma escolta de 20 praças de cavallaría sob o eommando
de um ofâcíal subalternoacompanhal-o-ha, tanto na ida como na
volta.
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Art. 48. Nos comprimentos ao Presidente da República ou
a outras autoridades, nos dias del fest..q, nacional ou em qual
quer solemnídade, os offícíaes, quando houverem de compare
cer incorporados. desfilarão por corpos ou repartições, pela
frente da autoridade em questão e, ao enfrentàl-a, volverão
para ella.comprímentandc-a com attencíosa inclinação de cabeça.

Os ofâctaes calçarão a luva. da mão esquerda e 'trarão no
fiador da espada a da direita.

CAPITULO IV

DA. BANDEIRA E DO HYMNO

Art. 49. A bandeira nacional nunca se abaterá em contí
nencía para entidade alguma.

Na occasíão de S81' hasteada ou arriada nas fortalezas,
quarteis e acampamentos, etc., receberá as seguíntea contí
nencías :

As guardas formarão e apresentarão armas, bem como as
sentínellas ; os tambores, clarins ou cornetas tocarão marcha
batida e a musíca o hymno nacional.

Art. 50. Todos os militares. quer armados, quer desar
mados, fazem a contínencía militar <5, bandeira e do mesmo
modo procedem em relação aos hymnos nacional, da índepen
dencia e da proclamação da Republíca.,

Art. 51. As senünellas, "bem como qualquer força que
esteja em forma, perfilarão as armas sempre que, proximo a
ellas, executarem as musicas os hymnos nacional, da índepen-
deneía ou Ih proclamação da Republíca, .

Art. 52. As musicas militares só executarão o hymno nos
dias de festa nacional, e em outros dias somente em contí
nencia á bandeira, ao Presidente da Republica, ao Supremo
Tribunal Federal e ao Congresso Federal, quando incorporados,
como está prescrípto nesta tabella,

Art. 53. Por occasíão da alvorada e nas retretas que ti
verem de tocar nos dias 7 de setembro e 15 de novembro. as
bandas militares executarão, em vez do hymuo nacional, o da
índependeneía, naquella data e o da proclamação da República,
na ultima.

Art. 54. O hymno nacional, quando tocado em continencla,
cessará desdeque a autoridade ou corporação se tenha afastado
vinte passos.

CAPITULO V

DAS HONRAS FUNE;!3RES

Art. 55. A força detalhada para prestar honras fuuebres
formará em linha, em ordem aberta e com as armas em funeral,
no logar que for determinado, com a direita para o lado de
ondetiver de sahír ou chegar o féretro.
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A marcha ao approxímar-se a força da resídenoía do morto
ou ao retírar-se, quando as honras. fuuebres sejam alli presta
das, será feita em silencio até a distancia de duzentos metros,

Art. 56. A' chegada do feretro á direita-da linha,.a-infan..
taria dará tres descargas. retomando a posíção de - em funeral
armas - que será mantida até que tenha passado o prestito
retirando-se em seguida a força. "

A chegada e á sahida do feretro, e no intervaIIo de uma
descarga a. outra, as musicas tocarão uma marcha funebre.

Art. 57. Quando ao morto competir salvas de artilharia,
estas serão dadas. ao baixar o corpo á sepultura, por uma
bateria. postada coro a direita para a entrada do oemlterlo,
sendo o numero de tiros correspondente á graduação ou cate
goria do finado, conforme o estabelecido nesta tabella para
as ccntlnenclaa que lhe eram devidas.

Art. 58. A força postada para prestar honras funebres não
fará. continencia a entidade alguma; tomará, entretanto, a
posição de sentido á chegada de pessoa ou corporação que tenha
direito a contineneía igualou superior ás do respectivo com
mandante.

Art. 59. Formarão para prestar honras funebres :
§ L' Ao Presidente da Republica :
Toda a tropa da guarnição, q,pservando-se o seguinte:
Logo que constar otãeíalmente o fallecimento, todas as re

partições militares, quarteís, fortalezas, acampamentos, ete.,
hastearão em funeral a bandeira nacional" coberta de crepe;
as fortalezas darão uma salva de 21 tiros, seguindo-se, pela que
for designada, um tiro de um quarta em um quarto de hora, no
dia de" enterramento,

No dia do enterramento formará toda a tropa com armas
em funeral e bandeiras, cobertas com crepe as caixas de guerra
e as mesmas bandeiras, e os otâeíaes com luto no braço esquerdo
e copos da espada. As praças trarão luta no braço esquerdo.

Uma parte da força formará á esqueeâa da porta por
onde tenha de sahir o feretro e a outra no cemiterio. Quer â
sahída do feretro, quer á chegada, a infantaria dará tres des
cargas.

O coche será escoltado por um regimento de cavallaría ,
Ao baixar o corpo á sepultura tornarão a salvar as farta..
Jazas com21 tiros.

§ 2.' Ao Vice-Presidente da Repubhca, aos Ministros de
Estado, aos ministros militares do Supremo Tribunal Militar~,

aos commandantes em chefe do Exercito· ou da Armada, com
mandantes de corpos de exercito ou de esquadra, governadores
em seus Estados, nuncio e embaixadores:

Toda a tropa disponível, acompanhando o feretro um regi
mento de cavalIaria.



Acros DO PODER :eXECUtIVO 653

§ 3. o Aosalmirantes! marechaes, enviados extraordinarios
e ministros píentpoteneíarícs :

Um corpo de exercito. O feretro será acompanhado por
dous esquadrões de cavallaria ,

§ 4.° Aos vice-almirantes, generaes de divisão e ministros
residentes :

Uma divisão. Acompanhará o f81'8t1'o um esquadrão de
cavallaría,

§ 5.° Aos oontra-almírantes, generaes de brigada. e encar
regados do negocias :

Uma brigada. O féretro serã acompanhado por meio es
quadrão decavallarda,

§ 6.° Aos capitães de mar e guerra, coroneís, capitães de
fragata, tenentes-coroneís e consules geraes nos districtos em
que exercerem suas funeções:

Um batalhão de infantaria.
§ 7.(, Aoscapitães de corveta e majores e aos consules nos

districtos em que exercerem as suas funcções:
Uma ala de um batalhão de infantaria.
§ 8. o Aos capitães-tenentes e capítães:
Uma companhia de infantaria.
§ 9. 0 Aos offtctaes subalternos:
Um pelotão de infantaria.
§ 10. Aos ofâcíaes inferiores:
Um piquete de 12 praças sob o cornmando de um inferior da

graduação do fallecído ,
§ 12b Aos cabos de esquadra e demais praças:
Uma força de seis praças sob o commando de um cabo de

esquadra.
Art. 60. Aos chefes do estado-maior da Armada e do esta

do-maior do Exercito, ao chefe do commíssariado geral do
Armada e ao intendente geral da.Guerra e, nos dístrictos de.suas
[urlsdícções, aos commandantes de districtos militares, effectivos
ou interinos, e aos ínspectores militares:

Honras fúnebres do posto immediatamente superior. Si,
porém, forem de patente inferior ã de coronel, lhes serão presta
das as honras devidas aos generaes de brigada.

Art. 61. Iguaes 'honras funebres, conforme as que ficam
declaradas nesta tabella, são devidas em igualdade de postos
aos ofliciaes da Guarda Nacional, quando destacados em serviço
do Ministerio da Guerra, e aos honorarios ereados pela lei D. 23,
de 16 de agosto de 1838, ,aos que prestaram serviços na guerra
contra o governo do Paraguay e ãquellesa quem posteriormente
teem sido concedidashonras militares por serviços effectlvamente
de guerra, declarados nos decretos-de nomeação ou nas respecti
vas patentes.

Art~ 62. Nas guarnições em que só houver tropa montada,
as honras fúnebres determinadas nesta tabelia serão por ella
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prestadas em formatura. a pé, armada a elavína a força que
tiver de dar as tres descargas do estylo,

Art. 63. Na falta absoluta de offleiaes de igual patente, ou
detnfertor de igual graduação á do finado. commandara a força
que tiver de prestar-lhe as honras fúnebres um de patente
ímmediatamente inferior.

Art. 64. Quando a força da guarnição for iusuffioíente para
formar a unidade que deveria prestar as honras fúnebres, ror
mara a. força dísponível na oecasíão,

Art. 65. Não serão prestadas honras funebres:
§ 1. o Aos militares effectivos ou reformados que em vida

as tenham dispensado, ou quando tal desísteneia parta da famí
lia após a morte.

§ 2.° Aos militares eífectivos e aos reformados que se
achando fóra da effectivídade do serviço, suas familias deixarem
de communicar em tempo o fallecímento,

Rio de Janeiro, 30 de maio de 1906.-.F:ranc-&:sco de Paula
Argollo.

DJlCRgTO N. 6056 - DE 2 DE .JVNHO DE 1006

Approva a modíücaeâo feita no art. ,15 dos Estatutos da Cem
panhia de Seguros Terrestres e Mar-ítimos Braail,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo <10 que requereu a Companhia de Seguros Terrestres
e Marítimos Brazil, C0111 sede nesta Capital, devidamente
representada:

Resolve approvar a seguinte modificação feita no art. 45
dos estatutos da mesma companhia, que acompanharam o
decreto n , 5377, de 26 de novembro de 1904: .

Art. 45 - Onde se lê: O anno social é contado de I de julho
a 30 de junho de cada anno - Ieía-se : - « O anno social é
contado de 1 de janeiro a 31 de' dezembro de cada anno >?

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1906, 18° du Republica.

FRA:.'<C3SCO DE PAUL~ RODRIGlmS ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECR8TO N. 6057 -DE 4 DE JU>!1I0 DE 1906

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacicnaes na
comarca de Floriano, no Estado do Piauhy.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braztl,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta. ;

Artigo uníco. Fica creada na. Guarda Nacional da comarca.
de Floriano, no Estado do Piauhy, mais uma, brigada de íntan-
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tarja, com 11 designação de 48a , a qual se constituira de tres
batalhões do serviço acttvo, US. 1"12, 143 e 144, o de um.ido d~l.
reserva, sooo n. 48, que se organizarão COIU os guardas qualt
ficados nos districtos da referida; comarca revogadas a,']
disposicõas em contrario.

Rio do .Janeiro, 4 de junho de 1906, 18" da Repuhllca,

FRANcrsco DE P.·\.:VLA RODRIGl.'ES ALVES.

jieUtc Gaspar de Barres e Ahneida,

DECRETO i-,T. 6038 - DE 4 DE JU:'\BO Dl~ 1906

Orca mal" uma brtgada de 6<ivallal'ia, de Guardas Nacionaes no
municipio de Ingeâciro, 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 uníco. Fica creada na Guarda Nacional do município
do Ingazeira, no Estado de Pernambuco, mais uma brígada de
eavallaría, com a designação de 45a, a qual se constitutra de
dons regimentos, sob ns. 80 c 90, quo se organizarão com os
guardas qualificados nos dístríctos do referido munteíp!o,
revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 4 do junho de lCOG, 18° da República.

FRA;'iCISCO DE P_,\.UL.A. RODRIGUES AT.Y:ElS.

Felix Gaspar de Barres e .4lmeida.

DgCRETO 1"1. 6059- DE 4 DB JUXHO DE 1906

Crca mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacíonaes no
municipio do IÜo Formoso, no Estado de Pernambuco.

O Presidente da Rcoubllca dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreton. ,J81, de 14 de dezembro de 18tH\
decreta:

Artigo único. Fica creada na,Guarda Nacional do munícroío
do Rio Formoso, no Estado de Pernambuco, mais uma bri(r;:l;da
de infantaria, com a designação de 109a, a. qual se constit~Í1'<L
de tres batalhões do servíeo actívo, ns, 325, 326 c 327, e ele
um do da reserva, sob n. 109, que se organizarão com 0$
guardas qualificados, nos dístnotos do referido munícípío ;
revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 4 de junho de 1906, 18" d11. Republtca.

FRANCISCO Dg PAULA. RODRIGUES ALVES.

li'elia: Gaspar de Barros e A.lmeida.
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DECRETO N. 6000 - DE 4 DE JuNHO DE 1006

ürea mais uma brigada ele infantaria de Guardas Nacíonaes na
comarca de Itabapoana, no Estado do Esp ir-ito Santo.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Bruzfl,
para execucao do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta :

Artigo uníco. Fica creada na Guarda, Nacional da comarca
de Itabapoaua, no Estado do Espirito Santo, mais uma lmgnda
de infantaria, com a designação do 291).. a qual se constituirá de
tres batalhões do serviço acüvo, sob ns. 85, 86 e 87, e de um
do da ;'81301'1'<1, sob n. 29. que 130 organizarão com os guardas
qualificados nos distrlctos dn. referida comarca; revogadas as
disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 4 de junho de 1906, 18° da Repuhlica,

FRANCISCO DE PAUCA RODRIGUES ALYES.

FeliJ.: Gaspar de Barros e Almeida.

DECRETO N. 6661 - DE; 4 DE JUNHO DE 1966

Crea mais uma brtgeda de infantar-ia' do Guardas Naclonaes na
comarca do BO]H.dOUl'O, no Estado do S. Paulo.

O Presidente da Rcnublíca dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto -no 431, de 14 do dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unico , Fica ereada na Guarda Nacional da. comarca
de Bebedouro, no Estado de S. Paulo,rnais uma brigada de
infantaria, .com a designação de 161", a qual se constitulrã
de tres batalhões do serviço aettvo, IlS. 481, 482 e 483, e de
um do da, reserva, sob n . 161, 9.U8 se organizarão com os guar
das qualificados nos distrlctos da referidu comarca : revogadas
as disposições em contrario.

Rio de Janeiro. 4 de junho de IODO, 18' da Republica.

'FRANCISCO DE PAULA RODRIGt'ES AL1':;::8.

Fetic Gaspar de Barros e Almeida.

DECRETO 1.'\', 6062 - DE 4 DE JUNHO DE 1906

Concede, ao Collegio Diocesano do Sagrado C?l:açã? de Jesus, ?ill
Uberuba , Estado de Minas Ger aee, os prâvâlegíos o garantias
de quc êcee o Gvmnasío Nacional.

O Presidente da República dos Estadóa Unidos do,BraziI,
attendcndo as informações prestadas pelo delegado fiscal do
Governo sobre os programmas de ensino e o modo por que
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são executados no Collegio Diocesano do Sagrado Coração de
Jesus, em Uberaba, Estado do Minas GOl'aes, resolve, de
accordo com a art , 367 do Codlge dos Institutos Otnciaos de
Ensino Superior e Secundaria, approvado pelo decreto n , 389.0,
de I de janeiro de i901, conceder- ao dito estabelecimento de
ínstrucção. na conformidade do art. 361 do alludido codlgo,
os privilegies e garantias de que gosa o Gymnasio Nacional ,

Rio de Janeiro, 4 de junho de i906, 18' da Republica..

FR1I.KúISCO DE PAULA RODRIGuES ALVES.

Jíelix Gaspa., de Barros e Almeida.

DECRETO N. 6.063 - DE 5 DE JUNHO DE 1906

Concede autorização á 17w Diamonâ Xing lliining Cornp{.l,1lV pare
continuar a funocionar na Republica.,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a The Diamond King M ining Com
pany, autorizada a funccíonar no Brazil por decreto n , 5625,
de I de agosto de 1905, e devidamente representada, decreta;

Artigo unieo. E' concedida. autorização â The Diamond J{ing
M ining Oorapany para continuar a funccionar na Repuallea com
a alteração .feita nos seus estatutos, elevando o capital social de
150 mil dollars a 300 mil dollars, sob as mesmas clausulas que
acompanharam o supracitado decreto j ficando, porém, obri
gada ao cumprimento das formalidades exigidas pela legislação
em vigor.

Rio de Janeiro, 5 de junho de 1906,18' da Republíca ,

FRANCISCO DE PAULI\ RODRIGUES ALVES.

Lauro Seeeriana .L11iilZer.

Con,~lado ·Geral dos Estados l1nidos do Brazil nos Est"dos Unidos
e,a Amorioa

Certifico ser esta traducção exaeta do documento annexo ;
em fé do que passei apresente que vae por mim assígnado e
sellado com o sello deste Consulado Geral do Brazil nos Esta
dos Unídos da Amertca.,

Nova York, 3 de abril de 1906. - G. Leão, vice-eonsul.
Reconheço verdadeira a assígnatura supra do Sr ~ G. Leão,

více-consul em NovaYork ,
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1906, - Pelo director geral,

Alexandrino de Oli'lieira.
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Certificado de emenda

Estado de South Dakota }
Secretaria de Estado S S

Serve o presente para ceetiflcar que a Diamond King
J.llining Company, corporação organizada pelas leis do Estado
de South Dakota, fez a 27"de junho de 1905, e archiva nesta
Seeretaría uma emenda. nos seus artigos. de Incorporação, ou
augrnento de capital de Si; 150.000°0 (cento e cíncoenta mil
dollars) para $ 300.000"' '(trezentos mil dollars),

Em testemunho do que assígno o presente e sêllo com o
grande seno do Estado de South Dakota, em Pierre, Capital.
aos 21 dias do mez de novembro de 1905. - D. D. Wipf. se
cretario de estado.

Acuas da assembléa exüraor-dínar-ía de accíontetee da «The
Diamond King Mining Company »

Actas da assembléa extraordíuarla. de accíonistas da 1'7w
Diamond King .j}{inínl} Company, realizada no escrlptorio da
coznnanhia na. villa de 'weüvlüe, Condado de Allegany, Estado
de Nova York, aos treze dias do mez de junho de 1905, ãs.S horas
da noite, de conformidade com a. desístencia de aviso assígnada
por todos os accíonistas marcando a hora e lagar.

Estiveram presentes pessoalmente os seguintes accíonlstas
que abaixo seguem:

Nomes

li. C. Amsbary••••..••••......•..•.
L. D. Brown ,
Myrttle wsus Bradley ..
E. C. Bradley o .

Olto Beever , , , " , . o .. ,.

EUa Breckenridge...•..•.•..•.•...••
vv. H. Breckenridge ,',.
VI. E. Fisher .....•.•.•.•..•• , .•..••
J. H. Eisher o •••

E. Mack Fulmer ••.••..•.••...••.•.
Jesse L. Grantier ,., .
O. L. Gis11 ...•••••.••.•.•...•... ' .•.
M. D. Haskíns o .

D. E. Jacobs o •

E. M. Lyons .
Florenee W. Lyons .
Homer J. Rumsey •.... , " .. " .
Herbert B. Smith .
Gertrude '-IV. Simith , .
Charles O. Taylo!' , , '

Total., ....•.. , , .

Numero
de acoôes

50
25
50
95
25
50
25
50

100
100
25
20

120
100
220
50

100
300
50

450

2.005
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Fizeram,se representar por procuração os accicnistas que
abaixo seguem:

Nomes

J. H. Anderson .
George L. ·Henry .
W. G. Meyer .
W. G. Nobles.. '" .
F. E. Richart .
Mabel Taylor .
Wm. O. Taylor .

Procuradore a

H. B. Smith .........•.
H. B. smíth .
H. B. Smith .
E. M. Lyons.......•...

E. H. Lyons .
c. O. Taylor .
C. O. Taylor .......•..•

Numero
de eccõee

10
100

5.500
55

100
50

2.000

o presidente Sr. Smith, occupando a presldencía, chama
â ordem a assernbléa e declara aberta a sessão. O secretario,
E. M. Lyons, assume os deveres de seu cargo e passa a ler as
aetas das anteriores reuniões de accíonístas e directores, as quaes
depois de lidas são.por proposta devidamente feita. e secundada,
approvadaa e os actos dos ofllciaes nellas expostos especificadas.
mente ratificados.

As procurações acíma mencionadas foram lidas e appru
vadas, deliberando-se archíval-as no archívo da companhia e
lJ8ID assim que fosse uma cópia das mesmas transerípta par-a a,
presente aeta.

PROCURAÇÃO

AssemblrJa de accionistas da «The Dicmorui King Mining Compa'!;,y

Saibam todos quantos a presente virem que eu, abaixo
assígnado, possuidor de ... acções do capital emittido da Dia
-monâ IGng Mining Compa'//!f, organizada e regendo-se pelas
leis do Estado de South Dakota, pela presente constituto e no
meio... meu verdadeiro e legal procurador para mim e em
meu nome, votar pela parte a mim pertencente ou ínserípta
em meu nome, como meu procurador na assembléa extra
ordinaria de accíontstns da mesma companhia. que terá legar
no escríptorío da. companhia na villa de Wellsvllle, Estado de
Nova York, a 13 de junho de 190b, ás 8 horas da noite, e em
tal dia ou dias, caso 3. reunião seja adiada por qualquer
motivo, de accordo com o numero de votos que me cabe de
direito para votar. dando pela presente ao dito' procurador
plenos poderes c autoridade para agir por mim e em meu nome
na referida reunião ôu reuniões, votando sobre a proposta para
emendar o certiâcado de incorporação desta companhia de
modo a augmentar o capital emittido da mesma de cento e
cíneoenta mil dollars ($ 150.(00), dividido em quinze mil
(15.000) acções do valor par de dez dollars ($ 10.(0) cada uma
para tresentos mil dollars ($ 300.0(0) divididos em trinta mil
(30.000) acções do valo" por de dez dollars (10.00 cada uma,



670 ACTOS no PODER EXECUTIYO

ou na transacção de tal ou de qualquer outro negocio que possa.
ser trazido para a. discussão perante a assembléa, como si eu
::?resent,e fosse, concedendo. pela presente ao dito procurador
plenos poderes para substabelecer c' revogar, e, pela: presente
ratifico e confirmo tudo o que o meu dito procurador ou
substituto fizer" em meu nome, pessoa, e, interesse, Em tes
temunho do que assigno a presente que séllo aos... de junho
de 1905.

. ~ .. '.
o secretario apresentou a desistencia de aviso assignada por

todos os accíonístas da companhia, e, por proposta devidamente
feita e secundada, foi deliberado que fosse esse documento
archívado no archivo da companhia e que uma cópia do mesmo
fosse transcrípta para a presente aeta,

DESISTENCIA DE AVISO

.AssembZêa ewt1'aordinaria de accionistas da« The Diamond King
Mining Company»

Nós, abaixo assígnados, aocíonístas da Tlie Diamond King
l'VIining Company, corporação que se rege pelas leis do Estado
de South Dakota, pela presente desistimos do aviso para a
reunião extraordlnarta de accícnistas da dita companhia,
bem como do assumpto a tratar na referida assembléa, e deat
gnamos o dia 13 de junho de 1905,e ás 8 horas da noite, como
hora, e o escriptorioda companhia na. viUa de Wellsville, Es
tado de Nova-Vork, .como lagar da dita reunião. . .

O fim da dita assembléa é a discussão da proposta para
augmentar o capital emitido desta companhia, de cento e eín
eoenta mil dollars ($ 150.000), representado por quinze mil
(15.000) acções do valor par de 10 dollars ($10.00) cada uma,
para tresentos mil dollars ($ 300.000), representado por trinta
mil (30,000) acções do valor de dezdoUars ($10,00) cada uma;
e a transacção de qualquer outro negocio que possa ser dis
cutido perante a assembléa.

(Assignado por todos os accionístas da The Diamond King
llfining Company.)

O Sr. Jesse L. Grantier apresenta então. á assembléa a
segnínte proposta :

Diz o art. 6° dos artigos de incorporação o-que abaixo se
segue:

SEXTO

A ímportancía do capital da companhia será e é de cento
e cíncoenta mil dollars ($ 150.000), dividido em quinze mil
acções (15.000) do valor par de dez doUars{IO,OO) cada uma, e

Visto que dous terços dosaccionistas .desta companhia
acham-se agora dispostos a emendar o artigo sexto dos artigos
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de incorporação da mesma companhia, de fôrma que o capital
de cento e cíncoenta mil dollars ($ 150.000). dividido em quinze
mil (15.000) acções do valor par de dez dollars cada uma, seja
augmentado para tresentos mil dollars ($ 300.000), dividido
em trinta mil (30.000) aeções do valor par de dez dollars cada
uma; portanto seja resolvido que o dito paragrapho sexto
passe a ser, e pela presente é emendado e lido como abaixo
segue:

SEXTO

A ímportancía do capital desta. corporação será e é de tre
sentes mil dollars ($ 300.000), dividido em lrinta mil (30,000)
acções do valor par de dez dollars ($10.00) cada uma.

E ser 'mais resolvido que o presidente e secretario da com
panhia fiquem pela presente autol'izados a extrahir um certt
ficado, em duplicata, declarando a emenda acima feita, de
accordo com o disposto nas leis do Estado de South Dakota ;
sendo ainda mais autorizados a archivar o dito certíâcado de
emenda em poder do secretario do Estado de South Dakota e
fa.zer todos os demais actos que sejam necessaríos ao comple
mente dos detalhes da emenda.

Por proposta devidamenle feita pelo Sr. D. E. Jacobs, e
secundada pelo Sr. H. \V. Breekenrldge, foi deliberado que a
resolução acima adaptada por esta companhia fique em vigor,
sendo então pelo secretario ànnunciado que para a adopção da
supradíta proposta foram lançados nove mil oitocentos e 'Vinte
e oito votos. veríflcando-sé, portanto, que não houve um só
voto contra a adopção da mesma deliberação; e desde que
mais do que dous terços do capital da' corporação votou em
favor dessa proposta, o Sr. presidente da assembléa declarou
que a supracitada. resolução havia sido adaptada.

O Sr. smíth, presidente da commíssão de ínspecção, de
clarou que havia sido feita uma perfeita investigação nas pro
priedades da companhia e que tudo fôra. encontrado inteira
mente de aecordo com o exposto pelo Sr. Meyer, tendo as pro
priedades sido transferidas a Herbert B. smtth, em confiança.
para a The Diamond King 111ining Company para serem devída
mente entregues á dita. Diamond King Mining CO'ln,pany, na
época. em que esta companhia estiver registrada no Braztl.

O Sr. Smith leu uma carta do Sr. W. G, Meyer, na
qual eUe recommenda. a compra de duas propriedades addí
cíonaes; fazendo sentir as suas esperanças de que a Diamonq
King :kf.ining Company daria breve começo ás suas activas
operações. O Sr. Smith declarou que a commtssão de ínspecção
concordou com o Sr. Mayor quanto á vantagem da compra
das duas propriedades referidas, e recommendou a compra das
mesmas.

Por proposta; devidamente feita e secundada, foi eccetta
a informação da commíssão de ínspecção e ordenado o seu
archívamento no archivo da companhia.



672 ACTOS DO PODER. EXECUTrVO

Nada mais havendo a tratar, foi. por proposta suspensa. a
sessão.

Approvado.
E. B. Smith, presídentev-« F. M. Lyons, secretario.

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA DIRECTOEIA BA « Tl-ra:
DIA1I1ONO Kli:'\G DII~·ING COMPANY

AC~(1 da reunião extraordinaria da dírectoría da The
Dhl'fnond lúng 1l1ining CompaHY, realizada no escríptorío da
companhia. na vílla de Wellsvllle, Estado de Nova York, a
13 de junho, ás oito e meia horas da noite. achando-se pre
sentes os seguintes dírectores: Senhores Herbert B. Smith,
Oharles O. Taylor. M. D. Hasklns e E. M. Lyons, constttutndo
a maioria da uírectoría.

O presidente, Sr. Smíth, declara aberta a sessão e o
secretario, E. M. Lyons, começa a lavrar a aets da reuníão
e apresenta a desístencía de aviso assignada. por todos os
dírectores, sendo, por proposta devidamente-feita e secundada,
deliberado que seja. este documento archívado no archivo da
companhia' a uma cópia transenpta na acta da presente
reunião.

DESl8TENCIA DE AVISO

NóS, abaixo assígnados, dícectores da The Diamonâ Iiing
Mi'túng Company, pela presente desistimos do aviso para a.
reunião de directoria e dos negoeíos qLIe ahi devem ser dís
cutidos.

Designamos o dia 13 de junho de 1905, ás 8 1/2 horas da
noite, como hora e o escr íptorío da companhia na villa de
Wellsville, Estado do Nova York, como logar l'araa referida
reunião.

O üm dessa reuníão será a discussão da' proposta para
emendar os artigos e incorporação da companhia, assim como
para' augmentar o capital da mesma de' cento e cincoenta mil
dollara ($ 150.000) divididos em (15.000) acções do valor par
de dez dolIars cada uma para tresentos mil dollars ($ 300.000)
divididos em trinta mil (30.000) acções do vaiar par do dez
dollars cada uma, e a transacção de todo e qualquer nego
cio que seja. apresentado à reunião.

W. G. Mey.".
117m. O. Taylo;,·.
E. M. LyOiZS •
.H. B. Smith.
C. O. Toçíor.
111. D. Haskins.
]u,mes Maô:.,en.
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As actas das anteriores reuniões da dírectoría foram lidas
e approvadas,

O Sr. Taylor apresenta então a seguinte proposta:
Desde que os accionístas desta companhia em assembiéa

extraordínaría, realizada a 13 de [unho de 1905, ás 8 horas da
noite, adoptaram a seguinte resolução, deixa. portanto, o
art. 6° dos artigos de incorporação dessa companhia de ser lido
como abaixo segue:

SEXTO

A ímportancía do capital desta corporação deve Ser e é
de cento" cíncoenta mil dollars ($ 150.000) dividido em quinze
mil (15.000) acções do valor par de dez dollars ($ 10.00) cada
uma. .

Visto que dons terços dos accíonístas desta coropanhía
estão -díspostos a emendar o dito art. 6° dos artigos de in
corporação da mesma companhia de fôrma que o capital
emittido de cento e cíncoenta mil dollars ($150.000) dividido
em quinze mil (15.000) acções do valor par de dez dollars
($ 10.00) cada uma seja augmentado para tresentos mil dollars
($ 300.000) dividido em trinta mil (30.000) acções do valor par
de dez dollars ($ 10.00) cada uma. Portanto, agora, desde que
foi isto resolvido, seja o dito paragrapho sexto emendado para
ser lido como abaixo segue:

SEXTO

A ímportancía do capital desta. corporação deve ser e é
de tresentos mil dolIars ($ 300.000) dividido em trinta mil
(ôO.OOO) acções do valor par de dez dollars ($ lú.Oô) cada uma;
e ser ainda mais resolvido que o presidente e secretario da
companhia sejam e fiquem pela presente autorizados a pre
parar em duplicata um certificado demonstrando a emenda
acima feita,; de accordo com o disposto nas leis do Estado de
South Dakota ; sendo ainda mais autorizados a archivar °dito
certificado de emenda em poder do Secretario do Estado de
South Dakota e bem assim fazer todos os demais aetos que
forem necessaríos para o complemento dos detalhes da
emenda.

Desde que a dírectoría desta companhia julga isto como
um beueücto aos Interesses dos aeciouístas da mesma, a
adopção da medida exposta. na dita deliberação, seja, portanto,
resolvido que a uírectoría pela presente formalmente approve
e ratifique os actos dos acctoutstas quanto á emenda faita nos
artigos de incorporação da mesma ·companhia.

Nada mais havendo a tratar, foi por proposta suspensa a
sessão.

Approvado.- H. B. Smith) presideute.s-- E. N. Lyons,
secretario.

Execufívo - 190:3 <i3
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Estado de Nova-York)
Condado de Allegany) SS

Edwin M. Lyons, devidamente [urameatado, depõe e diz
que-é o secretario da The ,Diamond KirW -Mining Company- so
ctedade organiaada.sobas Ieis do ES.tado ,deSouthDu.kota,e' que
os documentos precedentes, numerados de folhas Uma a sete
inclusive. saoas cóplas fieis dos documentos e .acías da assem
bléa extraorclnaria de aecíonístas e reunião da directoria da dita
Diomonâ King Mining Company, tendo sido realízadas taes re
uniões a lo de-junho de 1905.- E. M. Lyons, secretario.

Assignado e jurado perante mim, aos 29 de março de 1906.
- Frank Machen, tabeüíão publico.

Estado de Nova York.
Cartorio do escrivão do Condado.

Eu, Clarence Ríckcr. escrivão do Condadode Allogany e
também escrivão dos Trib unaes do Condado e Supremo, ambos
deste Condado, os mesmos sendo trtbunaes de archívo, certifico
que o Sr. Fr'ank Macken, perante o instrumento Iuscrtpto
annexo foi jurado, ou reconhecido, na época oro que adminís
trou ta,l juramento ou tornada de prova ou reconhecimento, ora
tabelltão publico do dito Conuadov devídarnense nomeado, jura
meneado e autorizado por lei a administrar Juramentos e a
fazer reconbecímentos de escripturas e outros Instrumentos que
tenham de ser archívados.

E que estou bem famlllarísado com a sua Iettra e creio
verdadeír-amente que a asslgnatura do juramentado, ou certí
fíeado, ..égenuína, e que o dito Instrumento foí executado e
reconhecido de accordo com as leis do Estado.

Em testemunho do que »ssígnc o presente em que puz o sello
dos ditos tríbcuaes e Condado, dado em Belmont aos 30 de
março de 1906.- Clarence Ricker; escrivão do Condado de
Allegauy ,

Estado de Nova York)ss
Condado do Allligany)

Eu, George B. Wilcoxc estando rlevlríumente juramentado,
deponho e digo que resido na villa de wellsvüle no Condado de
Allegany e Estado de Nova York, e que sou o caixa do Firet ...Va
uowü Banh O( Wellsville N. Y., sociedade bancaria.., devida
mente organizada e existente sob a «Lei Bancaria. Nacional»,
negociando na vüla de Wellsvllle, Condado -de Allegany,
Nova. York.

Certifico também que foi pago '110 Eirst National Banh or
Wellsville N. Y" corno suuscripções, sobre o capital da The
Diamond Kin,g Mining Company e depositado no dito banco mais
de dez por cento do capital, isto é, quantia superior a trinta
mil dollars ($ 30.000).



AúTOS DO ,PODER, BXBCUTIVO 6.75

Deponho mais e dígo.que.lí o precedente testemunho e cer
tificado e que o que sé acha nelle contido é verdaôeíro.c-. Geo;
B. Wilcox.

Assígnado e juraria perante mim aos 29 de março de !O05.
E. A. Rathbo,tn, tabellião publico.

Estado de Nova York.
Cartoríod o escrivão do Condado.

Eu, Clarence Rtcker, escrivão do Condado de Allegany e
também escrivão dos Tribunaes do Condado e Supremo, ambos
deste Condado. os mesmos sendo tríbuuaes de arohivo, certi
fico que o Sr. E. A. Ruthborn, perante o qual o instrumento
escrípto annexo foi jurado, ou reconhecido, na época em que
admínlstrou tal juramento ou tomada de .prova, ou reconheci
mento, era tabellião publico do dito Condado, devidamente
nomeado. juramentado e autorizado per lei a administrar jura..
menta.., e a fazer reconhecimentos de escrípturas e outros ínsrru
mentes que tenham de ser archívados.

E que estou bem tamíüartsado com a sua lettra e creio ver
dadeiramente que a, assígnatura do juramentado, ou certificado,
(\ genuína, e que O dito ínstrumeuto foi executado e reconhecido
de accordc com as leis do Estado.

Em testemunho do que asslguo o presente em que pua o se110
dos ditos tribunaesa Condado, dado em Belmont, aos 30 de
março de 1906.. - Clarence R-tcker, escrivão .do Condado de
Allegany,

DECR!!~TON.6064-DE 9DE Jt'NHO DE '1906

Abro ao-Mínístccíc da Fazenda o credito de 42:797$500 para OCOO1'

1'131' ao pagamento devido a Fnanklin vlsarbosa de Andrade em
virtude de sentença judiciaria,

o Presidente da.. Republica dos 'Estados Unídos do Br(!,zil,
usando da autorização contida no art. 20,n. 18, da lei n.'1316,
de 31 do dezembro de 1904, revigorado pelo art. 32 da de
n ..1453,'de 30 do dezembro de' 1905,o a que se refere o decreto
n. 5875, de 27.de janeiro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, navconforrnldade do a!'t. 20 , § 20 , n. 2, letka c, do
decreto Ieglslattvo n , 392, de 8 de outubro do 1890:

Resolve abrir ao Mlnísterlo da Fazenda o credito de
42~797~~500 para pagamento do igual quantia a que foi con
demnada .a União por sentença do juiz seccional da 2'" vara do
Distrlcto Federal. confirmada por accordão do Supremo Trl
bunal Federal n. 091, de 3. de setembro de 1904, na acção
movida pelo tenente da Brigada Policial do mesmo Distrícto
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Franklin Barbosa de Andrade, para annullaçâo do deci-eto que
o reformou naquelle posto.

Rio de Janeiro, 9 de junho' de 1006, 18° da Republíca ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bvthões ,

DECRETO N. 6065 - DE 9 DE .JUNHO De] 1906

Approva a alteração feita no art. 21 dos estatutos do Montepio
Geral de Economia dos Servidores do Estado.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
attendendo ao que pediu o Montepio Geral de Economia dos
Servidores do Estado, devidamente representado:

Resolve approvar a seguinte alteração feita no art. 21 dos
estatutos do mesmo Montepio, que acompanharam o decreto
n. 477·j, de 4 de fevereiro de i003:

Art. 21. Substitua-se pelo seguinte-«Dando-se a demissão
do funccíonarío no caso do artigo antecedente, ou vindo elto
a fa.lloccr dentro do anno contado do dia em que pagar a joia
e primeira annuídade (ta..bella n, 1) ou a primeira annuídade
somente (tabella n. 2) sem ter-se quitado com os cofres
estadoaes ou munícípaes do Distrícto Federal, a dírectoría
mandará restítuír aos mesmos cofres as quantias adcantadas,
precedendo competente requisição.

§ 1. o Quando fôr derníttído Orunccíonarío e estiver quite
do adeantamento recebido, devera, no prazo de trcs meses,
contados do dia. em que se tornar effectiva a demissão, fazer
por cacrtpto a declaração de que prefere retirar ao quantia
com que houver contrtbuído, entendendo-se, findo esse prazo,
que opte. pela continuação na classe dos socíos do montepio.

§ 2. 0 Quando o funccíonar-io fôr admittído à matricula,
quer seja ou não por intermedío dos Governos estadoaes ou
municipal do Districto Federal, fallecendo ellc dentro do
anuo contado do dia em que houver effectuado o pagamento
exigido por qualquer das tves tabeilas em vigor-, sua ramíüa
não perceberá pensão alguma, sendo restituída <1 quem de
direito a quantia com que elíe houver contribuido.»

Rio de Janeiro, 9 de junho de 1906, 180 da Republtca.

FRANCisco DE PAuLA RODlUGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões,
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DECRETO N. 6066 - DE 9 DE JUNHO DE 1906

677

Abre ao Ministér-io da Fazenda o credito de 8:158$861 para paga
mento ao Dr , Evar-iste Nunes Pires, de etapas que lhe competem,
referentes aos exeroícíoa de 1898 a 1901-

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 1476,
de 19 de maio ultimo:

Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda. o credito de
8: 158$851 para pagamento ao Dr , Evaristo Nunes Pires, pro
fessor do Collegío Milítar, de etapas que lhe competem, referen
tes aos exercícios de 1898a 1901, a contar de 18 de abril de 1898.

Rio de Janeiro, 9 de junho de 1906, 18' da Rcpublíca ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES Ar;vBS.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 5067 - DE 12 DE JUNHO DE 1905

Concede autorização á PittsbU'i'gh-Brazilia,n D1'edging Oompany
para fuuccionar na Republice.

O Presidente da Rapublica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que req uereu a Pittsburgh-B,"t'Cr,ziUan Dredging
Company, devidamente representada, decreta :

Artigo único. E' concedida. autorização á Pitt$burgh-B1·a~

zilian Dredging Compcmy para funeclouar na Republlca, ~om os
estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a este
acompanham, asslgnadas pelo Ministro da Industría, Viação e
Obras Publicas, e ficando a mesma companhia obrigada ao
cumprimento das formalidades exigidas pela Iegíslação em
vigor.

Rio de Janeiro, i2 de junho de 1906, 18' da Republica.

FRANcrsco DE PAULA RODRIGUES ALVBS.

Lauro Severiano.Müller.

Clausulas que acom~anham o decreto n, 6~671 desta data
I

A Pitlshw'gh-B1·(J.siUan Dredging Oompany eobrigada a ter
um representante no Brazil, com plenos e ·illimitados poderes
para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscí
tarem, quer com o Governo, quer com particulares, ,podendo ser
demandado e receber citação inicial pela companhía,
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II

Todosos actos que praticar no Braail ficarão sujeitos unica
mente ás respectivas leis e regulamentos e a jU:'Ísdicção de
seus trtbunaes judiciarios ou administrativos. sem que. em
tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer
excepção fundada em seus estatutos, cujas disposições não pOR
derão servir de base para qualquerJ;'eclamação concernente
á execução das obras ou serviços 11 que alles se- referem.

1II

Fica dependente de autorização do GOVOl'no qualquer alte
ração que a companhia tenha de fazer nos respectivos esta
tutos. Ser-lhe-há cassada a autorização para funcclonar na
Republica, si infringir esta clausula.

IV
Fica entendido quo a autorização é dada sem prejuízo do

principio de achar-se a companhia. sujeita as disposições do
direito nacional, que. regem as sociedades anonymas.

V

A Inrracção de qualquer das clausulas, para a qual não
esteja.commínada pena especial, será punida com a multa de
1:000$ a 5:000$6. no caso de retncidencia.. pela cassação da
autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam
as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 1906•. - Eauro Sexeríano
Müller.

Oonsulaao Gorol aos Estaaos iinidos do :Sr••i! nos Est.aos
Uniaos a. Am·"i'a

Certifico ser esta a traducção exaeta dos documentos an
nexos, e em fé do que mandei passar o presente, que vae por
mim assignado a- sellado com o sello deste Consulado Geral do
Brazil nos Estado,1 Unidos da Ameríca.

Nova York, 2 de maio de 1906.- G. Leão, více-consul,
Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. G. Leão, vice

consul em N" OV;;\, York.
Rio de Janeiro, 1 de junho de 1906. - AZexand1'e de

Oliveira.

A.,., a. cepmsburgh·llr••m.n Dreaging Oomp.ny"

Actas' da prímeíca reunião de, íncorporaâores e subscrt..
pto res de aceões da Pitt$burgh~Brazilian D.ret1ging.. Company,
realizada no di" 23 de maeço de i906. ás !O lroras da manhã,
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no escríptorio da,Delawa.re: CliX1ltte}' Gicarontee & Tr'ust Comp.any,
Wilmington, Delawaca, achando-se presentes os ssgumtes
senhores:

Henry G. Marlín, representada pela Sr. Ralph C. Lupton,
Wíllíanr J. Ziekel, representada pela Sr. Raiph C. Lupton.
WillIam F. Melhuísh, representado pela Sr. C. G. Darby.
Fred. Sermín , representada pela Sr. C. G. Darby.
William F. Melhuish Jr., representado pelo Sr. C, G.

Darby,
James S. Míller, representado pelo Sr. C. G. Daa'by,
C. B. Ohureh, representado pela Sr. Ralph C. Lupton ,

Todos partes mencionadas no certtâcado de Incorporação e
todos subscríptores do' capital em acçêo da companhia.

Primeira -r-: OSr'. C. G. Darby foí escolhido para press
dente da reunião e o SI.' , Ralph C, Lupton para secretarie,
ambos temporaríos.

Segundo -- As procurações dBliber.ou~se·arehivar no archívo
dacompanhía..

Terceiro - A desísteneía d'a' aviso da primeira' reunião, e
asslgnada por todas as. partes mencíonadas no certrâcadode
Incorporação, tóí llda e, par proposta devidamente feita e
secundada, delíberou-se quefosse' transcrípta para a' presente
acta,

Db"8ISTENCIA DE AVISO DA, PRIMEIRA REUNIÃO DOS INCORPORA'"
DORES DA «PITTSBURGH-nItAzICIAN- DREDGING COMPA:.NY»

Nós abaixo asalguados, todos partes mencionadas no certi
ficado de incorporação da Pittsburg-Brazilian D1'edging Com
pany, companhia incorporada sob as leis do Estado de Dela
ware, o tende o seu prínclpal escriptorio no mesmo Estado com
a Deknoore Ohm-ter Guarantee & Truet Gompa'llY, em Wilmin
g.ton, Delaware, pela: presente deststímos do aviso de" hora,
lagar e -fim, da primeira;' reUJiiã:o, da dita corporação e-fixamos
o dia 27 de março de 1906;,' ás 10 horas da; manhã, como hora e
o.escríptorío da Delasoare Charte'r' Gua?'antee &:: ']}i''IJ,st' Company,
na cidade de. Wilmington, Estado de Delaware; como lagar da
snpradita pcimelra reunião _da; companlría ; aíndà-mals' pela
presente desistimos de todas as' exlgencías das' leísde Delaware,
como sejam: aviso da reunião, publicação e serviço da mesma,
econ-sentimos'na-trans'aeção,de' quaesquer: negocíns.que'possam
ser trazidos:aessa reuníão',

Datado de 24 de março de !soa. - WilUamJ. ZirkeZ._
WilUam·;E. 11lelhuisk.- Frftai~ Sermiw•.- W •.J. Me"thuishJt·.
Har>'Y A. :lilarUn •.-J.S. JJ1ilter._ C. B. Murch.

Attestado.- Thes, J. Ohantler, assim para todos,
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Quarto - A subscripçãodo capital da companhia até então
Só assígnada, foi apresentada. e ordenada a sua transcripção
para a presente acta, como abaixo segue :

SUBSCRIPljÃO DO CAPITAL EM: ACgÕES ANTES DA ORGANIZAÇÃO DA
« PITTSBURG-"BRAZILlAN DREDGING COMPANY »

Visto que foi proposto organizar-se sob as leis .do Estado
de Delaware, uma corporacão, que será conhecida como a
Pittsbu14gh-Brazitian Dredging Oompany ou por qualquer outro
nome que as partes interessadas possam deliberar;

Visto que a dita companhia tenha o capital em acções no
valor de quinhentos mil ($500.000,") dollars, e deverá negociar
em mineração e desenvolvimento de propriedades auríferas e
diamantíferas no BrazH, Amoríca do Sul, ou em qualquer outra
parte em que forem necessarias dragagens ou processos
identicos;

Os signatarios, portanto, em consideração à promessa
mutua, conjuntamente concordam entre si que eUessubscre
verão e pagarão e pela. presente subscrevem o capital em acções
exarado em frente aos seus nomes, desistindo pela presente de
qualquer exígeneia de lei do Estado de Delaware relativamente
ao aviso da entrada paga nas acções subseríptas, e concordam
em submetter-se a tal aviso, si porventura os estatutos ou uma
resolução da dírectoría assim o determinarem.

Este contracto é condicional e depende da procura de sub
scríptores para cincoenta mil dollars, pelo menos, de capital
em aeções desta companhia.

Datado de 24 de março de 1906.
Testemunha, Thos. J. Ohantler ,

Importnncia

Harry A. Marlin ..••••.•..•••.••••••.•.
William J. Zirkel. .
W .' F. Melhuish .
Fred. Sermiil .
W. F. MelhnishJr .
J. S. MUler.•••.....•....•...••..•..••
C. B. Church .

Numero de
accões

30
49.900

30
10
10
10
10

Valor
par
$30

$49.900
$30
$10
~10
$10
$10

Quinto - Foi apresentada e lida uma cópia do certificado
de incorporação archivado com o secretario do Estado de üela
ware e averbado no cartoriodo escrivão dos feitos do Condado
de New Castle, Delaware, a qual foi, por proposta devida
mente feita e secundada, resolvido que fosse archivada no
archívc da companhia, sendo antes transcripta para. a presente
acta,
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CERTIFICADO DE INCORPORAÇÃO. DA. «PITTSBURGH-BRAZILIAN
DREDGlNGO CMPANYlt-

1. 0 O nome desta companhia é Pittsburgk-Bra..aian Dreâ
ging Oompany.

2. o Sua séde e escríptorio principal no Estado de Delaware
será na cidade de Wilmington, Condado de New Castle, sendo
representante da mesma a Delauxn:e Charter Guar-antee & Trust,
Company.

3. o A natureza de negocios e os objeetos e fins propostos a
que ella se destina são: fazer todas as cousas aqul mencionadas
inteiramente e na mesma orbtta, como qualquer pessoa partí
cular farta ou pudesse fazer em qualquer parte do mando, por
exemplo:

I", comprar, tornarvpor arrendamento ou de qualquer
outra fórma adquirir minas, díreitos de mineração e minerios
ou terrenos rnineraes no, Estado de Delaware ou em qualquer
outra parte dos Estados Unidos ou Sul America, onde possa
haver interesse a explorar, trabalhar, exercer e desenvolver,
dando conta do mesmo;

2o~ dirigir os trabalhos de' mineração, dragagem, fabriea
ção, perfuração, conservação, fundição, negociar maaufectu
rando, comprando, vendendo, trocando ou de qualquer outra
forma produzindo ou preparando para mercado, extrahindo
ou negociando em ouro. prata, brilhantes, cobre, chumbo,
zinco, ferro, manganea, madeiras, oleo e todos 08 outros metaes
e míneraes, cascalhos, substancías míneraes ou não míneraes.os
productos e seus derivativos em qualquer qualidade e especie
por qualquer que seja o processo que os mesmospossam dahí
em deante produzir, e geralmente e sem limite quanto á ím
portancía comprar, vender, arrendar, trocar, adquirir, nego
ciar em terras, minas, . mtneraes, direitos, queixas, pro..
príedades, geraes e particulares que S8 retiram aos supra..
ditos productos e dirigir todos 0$ negocíos concernentes aos
mesmos;

30, comprar, vender, fabricar e negociar em mínerass,
fabricas, machíuísmos, instrumentos, provisões e causas capazes
de serem usadas em connexão com operações metallurgicas ou
requeridas pelo trabalho humano ou outro qualquer empre
gado pela. companhia;

40 , construir, levar a effeíto, manter. augmentar, dirigir,
trabalhar, controllar e superintender quaesquer estradas, camí
nhos, tramways. estradas de ferro, pontes.u'eservatorios, cursos
de agua, aqueductos, docas, fornos, serrarias, triturações,
serviços hydraulícos e electrícos, fabricas, armazens.mavlos e
outros trabalhos e conveníencías, as quaes possam parecer
directa ou indIrectamente ligadas a qualquer dos fins da compa
nhia, contribuir, subsidiar, ou de qualquer outra fórma ajudar
ou tomar parte em taes operações.
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Augmenteudo e nunca limitando os: poderes geraes conferidos
pelas leis do Estado de Delaware e o .objectoe fins aqui postos
em evidencia, isto é, expressamente comtanto que esta corpora
ção deva ter ainda os seguintes poderes, a sabor:

tornar, possuir, reter, negociar; hypothecar, ou de qualquer
outra forma. alienar, arrendar, vender. trocar. transfert», ou de
qualquer maneira' dispor, seja. de que' fórma for, de bens do raiz
situados em qualquer parte dentro ou fóra do Estado de
Dolaware;

fabricar, comprar ou adquirir por qualquer fôrma legal,
possuir, reter, hypothecar; pleitear, vender, transferir, ou de
qualquer fórma úispor e negociar em. commercío de fazendas,
ferragens, mercadorias, propriedades de toda e qualquer quali
dado em qualquer parte dJ mundo j

adquirir tundas, direitos e propriedades e dirigir parte ou
todo de um actívo e passivo de qualquer pessoa, firma, associa
ção ou corp-oração, pagar e mesmo á vista as seções desta com
panhiu, tltulos onde outra fôrma reter ou de qualquer modo
dispor de toda ou parte da propriedade desta forma comprada,
conduzir de qualquer fôrma legal tudo ou parte-de qualquer
negocio assim adquirido, e exercer todos os poderes necessaríos
ou convenientes á boa díreeção de taes negocias;

procurar, comprar, ou de qualquer rorma adquirir, reter,
possuir; usare operar, vender; ou' de qualquer fÓt'ma dispor,
dar permissão e outros direitos relativos, e de qualquer modo
negocíar-com todo' e qualquer direito de, invenções', melhora
mentos e processos usados' em relatividade com os mesmos, por
meios de cartas patentes ou dtreítosde invenção dos Estados
Unidos ou de quaesquer outros paizes, ou de qualquer' fõrma,
trabalhar, operar, desenvolveros mesmos, fabricados ou: que de
outra fôrma possa parecer; que díreets ou' índírecramente con
diga com esses' fi-ns ou qualquer' delles ;

garantir, comprar, reter, vender, transferir; hypothecar,
pleitear ou· de qualquer' modo dispor das aeções do capital ou
quaesquer títulos, valores emittídos ou. creados por qualquer
outra corporacão deste Estado ou de qualquer outro Estado, patz,
nação ou governo e emquanto possuidor dos ditos valores possa
exercertodos os direitos, forçae privilegios de' propriedade in
cluindo odtreítodevotar sobre o-mesmo como o', mesmo: que um
parncntm- pudesse' ou.tívesse o' direito de fazer,' ;

fazoe e· executar contnactosde toda equalqner qualidade
com qualquer pessoa, firma ou corporação, Muniolpalidade,
corpo, político; terrítonío, Estado, governo ou' colonia ou.depen
deneía,da mesma, sem. lfmite quanto á, importancia para.rece
bar, razor, accettar; endossae; descontmv executan a, emíttír
notas.promtssorías, letras" letrasde cambio, war1"anfs" ti~ulos,
deõentures, ou' outros. instrumentos negocíaveis ou de evidente
segurança, quer garantida por I:iypotheoa ou de,qualquer' outra
fôrma" COmo tambemr .acceítar os mesmos ,como hypotheca.ou
de qualquer outra fôrma, que a Ieí do Estado de.Delaware.per
mittir;
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ter eseríptorlos, conduzir seus negocios e promover os seus
interesses dentro e fóra do Estado de Delaware, em outro' Es
tado, DO districto de Columbia, territorios e calúnias. dos Esta
dos Unidos e em paízes estranhos sem restríeção quanto á loca-
lidade' oU ímportancía ; .. _. _ .

comprar, reter, caucellar e reomittír acçoes de capital;
fazer todas ou qualquer' das eousas aqui expostas da mesma

fórma e na. mesma orbita que um particular faria ou pudesse
fazer em qualquer- lJal'te do mundo, como príneípaes agentes
contractantes, depoaitacíos-ou de qualquer modo, quer sós'ou
em companhia de outros;

conduzir em geral qualquer negocio que se relacione a
este, quer fabricando, quer explorando, sem t .....davíà ir ~e .en
contro ás leis do Estado de Delaware e com todos os direíeoe
conferidos ás corporações pelas leis deste Esta.do.

4.0 O capital desta companhia, autorizado, em acções é de
quinhentos mil ($500.000") dollars, divididos em quinhentas
mil acções de um dollar (0.1 (lO) cada uma. A ímportancía do
capital com o qual ella dará. inicio ás suas operações ê de
cincoenta mil dollars, sendo eíncoenta mil acções da um dollar
cada. uma.

5. o Os nomes e resideneías' de cada um dos snbscriptores
primitivos do capital em acções; são os que abaixo seguem:

Nome

Hitrly A. Marlin
William J. Zirkel
WiUiam. F. Meluuísh
Frederick Sermirr
William F. Mellmish J,'.
James S. Miller
C. B. Church

Pittsburgh, Pensylvanla.
Cidadede Nova-Yorle, Nova·York.
Pittsburgh, Pensylvania.
Pitlisburgh, Pensylvanía.
Pittsburgh, Pensylvania,
Pittsburgh, Pensylvania.
Pittsburgh, Pensylvania,

6.°· .êexístencía desta. corporação será eterna.
7.0 A propriedade dos acclonístas não. ficará sujeita ás. díví

das.da corporação por principio algum, seja elle qual for.
R.o Os dírectores terão o dlreito de- alteeat- ou' emendar os

estatutos, determinar o fundo de: reserve e autorizar o dís
pondro do mesmo; hypothecas, ou' alíenações.. sem limite quanta
á rmportaneía sobre a propriedade e franquias da com-
panhta; .

Os.directores. podem" deaccondc com a.matoréa da dírecto
ria, desígnae- deus ou.maís do. seus membros' para. constituírem
uma.commtssão esecusíve.quo, até eerto.pento prowída na: dita
resolução. ou. nos estatutos da dita companhia,' deverá' ter e
exercer.' os poderes' da- dírectona, na. gestão. dos negocíosr e ín
teresses. da: mesma e terá· poderes. para autorízar 0, uso: do sello
da. companhia. em todos os papeís que O' requeiram, Os díre-
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atores podem, por um voto dos accíonistas, ser divididos em
duas ou tres classes, sendo que o tempo de gestão dos de
primeira classe terminará na.reunião annual, dos de sezunda
umanno dep0s dessadata e dos de terc~ira dons annos depois e
em cada eleição annual realizada depoís de tal classificação e
eleição. o director deverá ser escolhido para um período com":'
pleto, dado o caso que eIle sueceda áquelle cujo termo expirou.

Com um voto de consentimento por escripto, proseguindo
ao voto atlirmativo dos possuidores da maior parte de aeções
emittidas e em circulação, o director terá poder para dispor
de qualquer fórma de todo ou parte do capital desta cor
poração.

Os estatutos devem determinar si e até que pauto as
contas. livros desta corporação, ou qual delles, deve ser aberto
para ínspecção dos aecíonístaa, e nenhum accionísta terá o
direito de examinar qualquer conta, livro ou documento desta
corporação, excepto o caso de ser permíttído por lei, pelos es
tatutos ou por uma resolução dos accíonístas e dírectores.

Os accionistas e directores terão direito para realizar as
suas reuniões e guardar fóra do Estado de Dclaware os livros,
documentos, papeis da corporação em Iogar esse que os esta
tutos designem periodicamente, excepto o que de outro modo
é exigido pela lei do Estado de Delaware.

A corporação reserva-se o direito de alterar, emendar, mu
dar ou abulir qualquer províeão contida neste certiâcado de in
corporação na forma agora e de ora em deante prescrtpta pelas
leis do Estado de Delaware, e todos os direitos conferidos aos
ofâclaes, directores e acctonístas aqui contidos acham-se ga
rantidos e sujeitos a esta reserva de direito.

E' intenção que os objectos, fins e poderes especiflcados no
terceiro paragrapho deste certificado seja, excepto quando de
outra forma fosse especificado DO dito paragrepho, de modo
algum limitado ou restricto a referencias ou interferencías dos
termos de qualquer outra causa ou paragrapho deste certlfl
cado de incorporação, porém, que os objectos, fins e poderes
especificados no terceiro paragrapho e em cada uma das clau
sulas ou paragraphos desta constituição devem ser vistos como
objectos, fins e poderes independentes.

Nos abaixo assígnados, cada um sendo um subscriptor
primitivo do capital em aeções anteriormente aqui mencionado
para o fim de formar a corporação e negociar dentro e fóra do
Estado de Delaware, e de accordo com um acto de legislatura
do Estado de Delaware, intitulado« um aetc estabelecendo a
lei geral das operações» (approvado em 10de março de 1899)
e os actos emendados e suppíementos do mesmo, fazemos e

.archívamos este certificado, declarando que os factos nelle con
tidos são verdadeiros, e tendo todos accordado, assignamos e
sellamos aos 24 dias de março de 1906. Em presença de 'I'hos,
J. Chanter :WiUiam J. :Zirkel.- William F. Melhuish.
Freâ, Sermin.- W. F. Melhuish.- Harry A. MarUn.-J. S.
j';li1ter.- O. B. Oh,,"ch.
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ESTADO DA PENNSYLVANIA - COND,·\..DO LE ALLEGANY

085

Certifico que, aos 24 dias do mez de março do 1900, pessoal
mente compareceram perante mim, abaixo assígnado, tabellião
publico do Estado e Condado acima dito, os srs. Harry A.
Marlln, William J. Zirkel, William F. Melhuísh, Frpdoriok
Sermin, William F. Melhuísh Jr., Jam05 S. Miller o C. B.
Chureh, partes do certíücado anterior, todos de mim conhecidos
como propríos e, tendo eu lhes feito saber o conteúdo do dito
certificado de incorporação, cada um de per si reconheceu que
havia assignado, sellado e entregue o mesmo por espontanea
vontade, acto e feito, e que os factos nelle contidos e declarados
foram verdadeiramente postos em evidencia.

Dado, asslgnado e sellado por mim no dia e anno acima ditos
-N. L. Holmee, tabellíão publico.

ESTADO DE DELAWARE - SECRETARIA DE ESTADO

Eu, Joseph L. CahalJ, secretario de estado do Estado de
Delaware, certifico que o documento anterior é a fiel c-ópia do
certificado de incorporação da Pittsburgh-Bí'azilian Dredíging
Company e que o original foi recebido e archívado nesta secre
taria aos 26 de março de 1906, á uma hora da tarde.

Em testemunho do que assígno o presente, que séllo com o
selto orâctal em nower, aos 26 dias de março do anuo de Nosso
Senhor de 19üO.-Jos. L. Cohou,

Sexto-e-Fcí apresentada uma, cópia dos estatutos que devem
reger os destinos desta companhia e regular os seus negocias"
Por proposta devidamente feita e secundada, procedeu-se á lei
tura. da cópia dos mesmos, artigo pOI' urtígo, sendo adaptados
de modo que, por meio d!3 outra proposta, foi resolvido que
fossem os mesmos transoríptos para a presente acta,

ESTATUTOS DA «PIT1'SBURGl!-BRAZILIAN DREDGING COMPANY»

Nome

1.0 O titulo desta corporação é Pittsburg-Bi'a::ilian Dreâ
ging Company ~

ESC1'iptorio

2.° O escríptorio principal da corporação em Delawaro será
em Wilmingtcn, Delaware e ahl será representada pela The
Dela'toare Charter GUaJ'antee anâ Truet Company.

Sello

3.° O sello desta companhia deverá ter ínscrípto o nome
da corporação, o anno de sua creação e as palavras «Sello da
Corporação, Delaware »,
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Reuniões de accionistas

4.oa ). Afl. reuniõesannuaes ..de aecíouístas terão' Ioga!' na
Quarta Avenida n.237 ,na cidade de Pittsburgh,Estadoda
Pensylvania. na 2a segunda-feira .de cada anno, ãs 3 horas .da
tarde, quando por maioria de votos devem elles eleger 'a díre
ctoría pura o exercício vindouro.

A urna ficará, aberta para recebimento de cedulas -desde
as 3 até ás'4 horas da 'tarde.

A maioria das accões emittídas e em circulação constitue
o quorum para a eleição ou para a transacção de negocias.

b) Cada acclonísta tera direito a um voto por cada acção,
quer pessoalmente ou representado por seu .procurador em
causa propría, devendo as acções ser registradas nos livros da
companhia, vinte dias antes da eleição e da reunião.

c) O aviso da. reunião e o assumpto da mesma deverão ser
presertptos pela directoria.

d) As reuniões esjraordínarlaa de .accícnístas serão rea
lizadas no lagar' estabelecido para as reuniões annuaea, ao
monos que de outra fôrma seja ordenadovpela directoria e
devem ser convocadas pelo secretario por pedido por escrípto
assignado por dous directoree ou então por um requerimento
de possuidores do maior numero de acções, sendo cada. aceío
nísta avisado pelo menos com tres dias de antecedencia da
referida reunião. Tal aviso deve declarar ligeiramente o fim
de tal reunião e nessa assembléa não poderá ser tratado
Il'enbumoutro assurnpto a não ser aquelle para que ella foi
convocada,

Direcíorcs

5.0 a) A propriedade e negocias destro corporação devem
ser dirigidos por uma dircctoría composta mnnoa menos de
sete díreetores, os q uaes devem permanecer em seus postos
por espaço de um anno até que os Seus successores sejam eleitos
e empossados.

b) A dírectoria pôde, em qualquer reunião ordmaría ou
oxtraordínana, augmentar o seu numero de dírootores ele
gendo-os dentre os accioulstas, os quees occuparão esses
cargos até a primeira reunião de accíonístas ou até que os
seus successores sejam eleitos.

c) Si .0 cargo de qualquer director ficar vago por motivo
de morte, resignação ou qualquer outra causa, os directores
restantes si bem que em minoria, podem .escolher um succes
sor ou successores que occuparão O cargo até a expiração do
mandato.

d) As reuniões regulares da dírectcna terão logar na
2:.\ segunda-feíra do cada mez 0 serão realizadas na casa
da Quarta Avenida n, 137, Di), cidade de Pittsburgh, Estado da
Pensylvanía, ás 3 horas da tarde, ao menos não seja resolvido
em contrario pela dírectoría.
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e) oaviso das reuniões-regulares deve serfeitopelo·secreM

tario a cada director, pelo menos com.tres dias de arrtecedencía,
f )As reuniões extraordínarías poderão serrealízadas no

mesmo logardas reuniões ordtnarias, ao menos que não seja.
de outro-modo deliberado pela. directoria, podendo ser essas
reuniões convocadas 'pelo presidente, sendo então bastante
um dia de antecedencía de aviso para cada director.

g) As reuniões extraordinarias podem ser igualmente
convocadas pelo presidente, dependendo, porém, de um reque
rimento asslgnado por dous directores. Todas as convocações
para reuniões estraordtnartas devem ligeiramente declarar
o fim para que são convocadas, não podendo nessas reuniões
ser tratados outros assumptos, a, não ser o fim para que foram
convocadas.

h) Em qualquer reunião da dh-ectcría, a maioria dos
membros eleitos e qualificados deve constituir o ql.wrum, para
a transaeção de negccíos, e em caso de minoria deve a reunião
ser adiada.

i ) A directoria terá poder para nomear todos os orflciaes
nccessaríos e commissões, empregar agentes, sub-agentes, em
pregados e trabalhadores, exigir delles fiança, para fiel des
empenho de suas funcções, da. fôrma que a ella parecer mais
acertado, estabelecer-lhes compensações, prescrever-lhes os de
veres, demíttír e nomear offlclaes ou empregados, e geralmente
fiscalizar os ofâcíaes ela corporação.

j) A dtrcctorra poderá delegar a uma commíssão taes pOR
deres, em 'caso que ella julgue isso acertado.

h ) li directoria, em additamento aos poderes e autoridade
expressamente conferidas por estes estatutos, ,pode exercer
todos os poderes e f<1zer todas as cousas corno podem ser exer
cidas ou feitas por.uma corporação, sujeitando-se, entretanto, ás
provisões da lei, da constituição e destes estatutos.

l) A ordem dos trabalhos nas reuniões da õtrectoría deve
ser 11 seguinte:

11 achando-se presente o g~orum legal, o presidente deve
abrir a sessão;

2, as actas das reuniões anteriores devem ser Iídas e
consideradas como approvadasiem caso de não haver emendas
a fazer;

3, informações dos otâciees ;
4, informações da eommíssão :
5, negocias a tratar; .
6, di versos negocios ;
7, novos negocias.

Officiaes

6.° Os ·otficiaes da corporação devem. ser um presidente,
um vice-presidente, um secretario, um thesoureíro, um
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conselheiro geral, até outros ofücíaes, que possam de tempos
em tampos ser eleitos ou nomeados pela. dírectoría ; o
secretario e thesoureíro podem e não podem Ser a mesma pessoa
e o vice-presidente póde, si convíer aos demais dírectores,
ser o thesoureiro, ou aquelle cargo e o de secretario,. porém.
nunca os tres cargos de více-presídente, secretario e thesou
reíro,

Presidente

7. o Opresidente deve exercer todos os poderes e cumprir
com taes deveres que a dírectoría prescreva.

'Vice-presidente

8.° Na ausoncta do presidente, o vice-presidente sera m
vestido de todos os poderes e executará todos os deveres
daquelle,

Secretorío, tiieeoureiro e oonseiheiro

9. I) O secretarío, sbeeoureíro e conselheiro geral devem
ter taes poderes e exercer taes deveres que a dtrectoría lhes
prescreva.

Official pro termo

10.<) Na ausencía de qualquer offlclal, a dírectorta póde de
legar os poderes o deveres a qualquer outro offlcíal ou a qual
quer dírector durante a ausencía daquello,

Üommiecões

11. As comrmsaoes uarmauentes e exsraordínarías terão
poderes e deveres que a dl1'Bctoria lhes prescrever.

Titules

12. Os titules da companhia elevem BBr emittídos, transfe
ridos, eancellados e repostos de accordo com as regras que a
directoria estabelecer.

Exames de li/vros e contas

13. Nenhum accionísta possuidor de menos de cem acções
do capital desta corporação, ao menos que o dito acctontste,
seja um dírector desta corporação, poderá examinar os livros
e contas desta corporação, excepto por uma resolução da di
reataria.
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Desutenoia de aviso

689

14. Qualquer accionísta, offíeial ou dírector, pode desistir
em qualquer época de qualquer aviso que tenha de ser dado de
accordo com estes esta tatos.

Aviso

15. Toda vez que as previsões destes estatutos exigirem um
aviso para ser dado a qualquer dírector, offlcíal ou aeoíoníeta,
desde que não seja limitado. a ser um .aviso pessoal, porém tal
aviso deve ser dado por escrípto deposítando o mesmo no cor
reio geral na caixa. do correio com o porte pago em enve
Ioppe fechado dirigido a tal ríirectoi-, offícial ou acclonísta, ao
endereço deUe ou delta, assim como constar dos livros da
corporação e a hora em que o mesmo deve ser posto no correio
deverá estar de accordo com a hora de tal aviso.

Alteração e emenda

16. A directoria pôde, por maioria de votos da inteira
junta, alterar ou eme~dar. estes Bi3tl1tUtOS' em qualquer reunião
ordinaria ou extracrdinarla, corntanto qU3a noticia de to.! alte
ração ou emenda tenha sido dada a cada dírector, pelo menos
com tI'OS dias de antecedeneia da referida reunião.

Setiroo- Por proposta. feita, devidamente secundada e ap
provada, foi resolvido que o capital desta companhia e o nu
mero de aCçfJ8S do mesmo seja augmentado e incluindo a
ímportuncia mencionada no certiticado de incorporação como o
capital autorizado desta companhíe., e que os directores desta
companhia. sejam e pela presente fiquem com poderes sem
outro aviso, seja elle qual for, quer para os actuaes íncorpora
dores, subscrlptorcs ou aecíouístas, ernittir o mesmo até que este
attinja á ~rnportancia con!ida no certificado de incorporação
como o capital total autor-izado em acçoes desta. companhia,
e que os directorea fiquem pela presente autorizados a impor
sobre cada acção, ainda não integralizada, tal sornma de
dinheiro, taes sejam as necessidades que o negocio possa, a juizo
da díreetoría, requerer, não excedendo no todo o saldo restante
a pagai' da. dita aoção sobre o 'valor par da mesma, e tal ím
pontancia assim taxada ou imposta. deve ser paga ao thesou
reíco e em taos épocas e prestações ou por cnamadas que a.
dírectcrta fizer, tendo os dírectores dado pelo menos um' aviso
de 30 dias de anteeedencia do tempo, lagar, e tal pagamento'
no jornal do Condado de New-Castle, Delawat-s, ou por aYis~
escrípto pelo correio com 30 dias de anteeedeucla para tal
pagamento a cada eccíonísta ao seu endereço postal ou address
conhecido; a menos que o accíonísta desista do aviso acima
mencionado, (lejx~), de ser executado o mesmo procedimento
tal chamada. deve sor paga írnmedíatarnonts ou então no prazo
concedido..

Executivo - 1900 <H
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Oitavo-Por proposta, devidamente feita. e secundada, foi re
solvido que a Delaware Charter Guarantee & Trvst Gompany seja
pela presente nomeada representante desta corcpanhía no Es
tado de Delaware, para manter um escríptorío para esta com
panhia no dito Estado, ter um agente a cargo do-mesmo exhí
bir o nome da mesma no escríptorio de aecordo com o 'que a
lei requer, guardando no mesmo lista e cópias, como as leis
do Estado de Delaware requerem ser guardadas no dito Estado
ficando o secretario encarregado de mandar uma cópia da su~
pradita resolução a Deteuiore Charter Guorantee &: Trust Com
pany.

Nono-Foi apresentada â reunião uma proposta. para a
aequsição de uma propriedade fi direitos, que podem ser mais
explicitamente descríptos no coutracto , Por propoetac devtda
mente feita e secundada, foi. resolvido que a directoria aeceí
tasse o dito contracto em beneficio da companhia, emíttíndo
todo capital pago de acções desta companhia, na ímportancía
de duzentos e quarenta mil dollars ($ 240.000. 00 ) , em compen
sação do mesmo, comtanto que no julgamento da dita díre
ctoria a dita propriedade- e direitos valem razoavelmente a
dita. importancia para esta companhia.

Decimo- Por proposta. devidamente feita e secundada e
pelo voto afflrmatívo de todos os presentes o seguinte pream
buloe resolução toram adoptados :

Visto que foi concordado entre cada um dos incorporadores
e partes do supra dito contracto que o capital emittido em
pagamento da propried.ade e direitos para serem adquiridos
pela resolução acima posta em evidencia deve Incluir o capital
aubscrípto pelos incorporadores evidenciado pela subscripção
do capital em acções, Resolvendo-se, portanto, que a díre
ctoría tique autorizada a aceeítar a dita propriedade como
inteiro pagamento das ditas subscrípções de acções dos íncor
poradores e emittir o inteiro capital em accões pago aos incor
poradores, ou seus representantes, pela respectiva ímportancía
de suas suhscrtpções.

Undecimo- Por proposta devidamente feita e secundada
foi resolvido que a directoria ficasse autorizada' pela presente
a comprar, de vez em quando. tal propriedade e similarmente
procurar a execução de tal servico e trabalho como lhe pareça
necessarío para a companhia e emttttr em pagamento da
mesma 'tal írnportancia ou ímportancías do inteiro capital
pago em acçõas desta companhía., desde que os dírectores [ul
guem Isso firme e razoável compensação para tal propriedade,
serviço ou trabalho.

Duoôecímo - por proposta. unanimemente adaptada. os
aecíonlstas procederam á eleição por oseruünio pare dírectores
da companhia, que permanecerão nos cargos até aproxima
reunião annual de accíonístaa ou at(~ que os seus succsssores
sejam escolhidos e qualificados.
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Décimoterceiro- A dita eleição teve o seguinte resultado:
Numero de Numero de

Nomes votos votes
recolhidos lançados

Harry A. Marlin.................. 50.000 50.000
William J. Zirkel................ 50.000 50.000
WilIiam F. MeUmish............. 50.000 50.00á
Fred. Sermin..................... 50.000 50.000
William F. Melhuish Junior....... 50.000 50.000
James S. MiUer.... .••.....••...• 50.000 50.000
Ralph C. Lupton................. 50.000 50.000

Deeimo quarto- O presidente, em vista do resultado da
eleição, declarou as seguintes pessoas eleitas directores da com
panhia, para servirem no supracitado período:

Harry A. Marlin.
William F. Melhuísh,
William F. Melhuiah Junior.
William J. Zirkcl.
Fred. Sermin.
James S. Miller.
Raiph C. Lupton.

Decimo quinto-c-Por proposta, devidamente feita, secun
dada e levada a effeito, foi resolvido que o capital estava
approvado e acceito pelo voto atãrmatívo de todos os pre
sentes, bem como a transferencia de acções abaixo determinada
a saber:

C. B. Church transfere a Ralph C. Lupton, tres acções,
Nada mais havendo o tratar, foi por proposta encerrada a

sessão.-Ralph C. Lupton, secretario.

ACTAS DA REUNIÃO Das DIRECTORES DA «PIT1'SBURGH~BRAZILIAN

DR,EDGING COMPANY»

Pittsburgh, Pa , 28 de março 1906.
A maioria da directoria reune-se depois da seguinte desís

tencía de aviso ter sido executada.

Desistencie de aviso da primeira :reunião de âe-eaores da «Pítts
burgh-BraziZian Dredging Company»

Nós, abaixo assignados, sendo os directores eleitos pelos
incorporadores e accíonístas da Pittsburgh-Brazillan Dredgmg
(Jompany, pela presente desistimos do aviso de hora e loear da
prímeíra reunião da directoría e dos negocias a tratw na
mesma reunião.

Designamos o dia 23 de março de 1906, às 11 horas e um
quarto da manhã, como hora e Píttsburgh-Pensylvania, como
Iogar da dita reunião. O fim da dita reunião é eleger· offlciaes
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p.ara autorizar a emissão de acções da. dita companhia, auto
rlzar a compra da propriedade necessarte para os negocias da
companhia e tratar de outros nezocíos que possam Ser neces
saríos ao complemento desta organização e facilitar a levar a
effelto os negocias já realizados desta companhia.

Datado de 28 de março de 1906. - Ralph a. Lupton. - J.
S. uuu-,»: W. F. 1Jlelhuish. -9. A. J.l1artin.-Fred. Sermin.
- W. F. jl1elhuish 11".- Wm. J. Zirkel.

Estiveram presentes a reunião os Srs. H. A. Mar-lín, \V. F'
Melhuish, Wm. J. ZirkeI, W. F. Melhuish JI'., Frei! Sermiu,
constituindo todos a maioria da directoria.

O Sr. H. A. Marlin foi escolhido para presidente e o Sr.
v0tn. F. Melhuis para secretario, ambos temporarios.

1. o O secretario apresentou e leu a desístencia de aviso da
reunião assignada por todos os directores, sendo resolvido que
fosse a mesma transcripta para a presente acta e depois ar
chívada.

2.° As actas da primeira reunião de incorporadores foram
approvadas.

3.° Os seguintes senhores foram eleitos otêctaes da com
panhía para servir por espaço de um anuo até que 0,'; Si3US sue
cessares sejam eleitos e empossados:

Presidente, H. A. Marlin; vice-presidente, Wm. ,I. ztrlcel ;
secretario e thesouraíro, William F. Melhuísh.

Depois de empossado, passou então o presidente a occupar a
presídencía da reunião.

4. c Delíberando-se em seguida que o secretario fizesse o
juramento do cargo, tendo SIdo o mesmo feito. p ,F:SOU então
este official a occupar o sou cargo, encarregando-se dos seus
deveres. O mesmo juramento foí deliberado que fosse tran
scripto para a acta e ercntvado.

Jwmmenío elo cargo de secretario da «PittsbwTgh~B?'azilia'l/,

Dredging Company»

Estado de Pensylvania - Condado de A.lleghany

Perante mim, abaixo assígnaIo, tabellião publ.c« do Estado
e Condado acima dito, compareceu pessoalmente Vim. F. Mel
huísh, sacretario da Pi!tsburgh-Brazilian Dredf.F'i'g Company,
que, tendo devidamente Jurado, depõe e diz que olte fielmente
executará os deveres do cargo de secretario du dita corporação.
- 'VVilliam F. illelhuish.

(Sello} Assignado e jurado perante mlm a08,'2:0
\ dias de

março.A. D.,'de 1906. - N. L. Hoimes, tabellião publtco,
5.° O secretario apresentou as seguintes tl'aDsferenciu.s de

acções:
Do Sr. C. B. Church para o Sr. Ralph C. Lupton , Ires

acções.
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Do Sr. Fred. Sermin para o 81'. F. Milton Johnson, tres
aeções.

E a subscrípção do capital em acções como abaixo segue:

William J. Zil'kel..
W. F. Meluuish...
Fred. Sermin .••• p

C. B. Church•••••.

Aecões

49.900
30
7
7

H. A. Marlhi .
W. F. Melhuish Jr ..
J. S. MiIler .

Acções

30
!O
10

Foram aocettas e approvadas as transferencías e subscrípções
acima descr iptas.

A resignação do Sr. J. 8. MiIler foi apresentada pelo se
eretarío, como abaixo segue:

A' directoria da Pittsburg Brazilian Dredgi1~g Company. 
Eu, J. S. Mtller, pela presente resigno o cargo de director da
pittsburgh.Brazilian Dredging Oompany, que terá eííeíto de ora
em dtantev-- J. S. uui»,

Datado de 28 de março de 1906.
Posta a votos. foi acceíta a resignação do Sr. Miller.
Por proposta, devidamente secundada e levada a effeito, as

transrerencí-s de acções apresentadas pelo secretario foram
aeceit-s, sendo então eleito membro da dírectorta o Sr. F.
Milton Johnson para a vaga do Sr. J. S. Miller.

6.1) Por proposta. devidamente secundada. e approvada pela
maioria da díreetorta, foram nomeados membros da com
missão executiva. os 81'S. H. A. Marlín, Wilham F. Melhuísh,
William J. Zirkel, sendo o Sr. H. A. Marlin o presidente da
mesma, com autoridade para exercer todos os poderes da com
missão 00 correr dos negocias da companhia e emquanto a
mesma junta. não se reune.

7. (I Por proposta, devidamente secundada.ttoí resolvido que
esta companhia aeceíte o contracto oft'erecido pelo Sr.wil~
liam J. Zirkel, á mesma. de accordo com a resolução dos
accionistas dada na llrimeira reunião autorizando a mesma;
e a dtrectoría pela presente julga e declara que a dita pro
priedade e serviços sao do valor real de 240.000 dollars e que
os mesmos são neeessarios par;,., os negocios desta compa
nhia.

Foi ainda. mais resolvido que o proposto contraeto para a
venda da dita propriedade apresentado nesta reunião. seja,
e pela presente é approvado como para formar, e o presidente
e o secretario da companhia são autorizados pela presente
a executar o dito eontracto em nome e em fa.vor da oompa
nhia e afflxar da mesma no mesmo..

Sendo ainda mais resolvido que o presidente e thesoureiro
sejam pala presente autorizados a emíttír á ordem do dito
William J. Zírkel todo o capital entrado de acções desta
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($17.017." )

eompanhía, até a importancia de duzentos e quarenta mil
(;\; 240.000. 0 0

) doUars, como reza o dito ecntracto•
. Nada mais havendo a tratar, foi por proposta encerrada a

sessão.- Wm. F. J"}lelhuish, secretario.
N.I6.164.

ESCRIPTORIO EM NOVA YORK, 30 DE MARÇO DE 1906.

Recebido, por intermedio de W. J. Zirkel,.da Pittsbwrgh~

Bí'o,zilian Dred,ging Company l a quantia da dezesete mil e de
zesete dollars para, telegraphar ao escríptocío de Londres ~ 3.500
ás ordens de F. Milton, Johnson, ao cuidado do British Bandi of
South America, no Rio de Janeiro.

Thos. Cooh &; Sons, por W. T. B.

Pelo presente certifico que a Pittsburgh·Brazilian Dredging
Company, de Ptttsburgh, Pensylvauía , Estados Unidos da Ame
rica, depositou, ao credito de sua companhia, com a 'l'he
'Colonial 'Irwst Oompany of Pittsburgh, $ 52.162.25.

The Colonial Truet Oompany. - Howe C. Stesoort, thesou...
retro,

ESTADO DA. PENSYLVANIA., CONDADO DE ALLEGHANY

Aos trinta do mez de abril, A. D., de 1906, pessoalmente
compareceu, perante mim, tabellíão publico do dito Condado
de Alleghany, Homer C. Stewart, thesoureiro da The Colonial
Tr'tlst Company of Pittsburgh, que o tendo devidamente jurado
de accordo com a lei, depoz e disse que a declaração acima é
verdadeira e correcta no seu entendimento e juizo'.

Hemer C. Stevxm,
(seüo. )
Assignado e jurado perante mim, aos 30 de abril de

1906.- Gea, de Tindle, tabellião publico.

ACClONISTAS' DA. «PITTSBURGR~BRAZILIAN DREDGING COMPANY»

Nome, endereço e occnpação Numero de Entradas
acções

W. J. Zirkel, Nova York, negociante
23.100 $ 17.325.00de brilbantes...................

H. A. Marlin, Pittsburgh, corretor
de fundos...................... 12.334 $ 9.250.00

W. F. Melhuish, idem, director de
$ 5.844.00companhia.•.'••.•••••••• ~ .••••. 7.792

Blanechard Hughes, Washington, ad..
$ 037.50vogado .••••••..••.••..•.. ~ .... 1.250

ohas, E. Haekney, idem, negociante
$ 375.00de predios ..................... 500
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Nome, endereço e occupaçâo Numerode
acções

Entradas

S. J. Rockershousen, Alleghany, ne
gociante de predios .....•••....

Geo, \V. Dawson, Washington, nego
cíante de prédios ..... > •••••••••

Albert L. Braha, Pittsburgh, capíta-
lista .

C. C. Davís, idem, caixa de banco..
S. B. Cummings, idem, caixa de banco
P. L. Logan, idem, negociante, •....
W. A. Hemphill, idem, auditor.....
W. M. Boggs, idem, caixa de banco
Homer C. stewart. idem, caixa de

banco, ......•.......... " ....•.
A. D. Robb, idem. secretario de banco
C. D. Evans. idem. superintendente
Geo. B. Logan, idem, negociante .
Thomaz Laggate, idem, advogado .
J. S. Craíg, idem, vice-presidente de

banco " ..........•. , . '"
John E. Black, idem, empregado.•..
H. A. cometíus, idem, empregado de

banco , , .
W. I. Mustin, idem, corretor de

fundos, .
W. O. Herr, Alleghany, diretor de

companhia .
Geo, Seebíck, Pittsburgh, caixa de

banco........•..................
Wm,T. Mecüllough, idem, mannía-

ctureiro ' .
Chas, K. Hill, idem, idem, .
H. Buhe rr., Allegheny, negociante
John W. Taylor.Pittsburgh, banqueiro
John C. Chaplín, idem, idem .. q ..

James A. oar, idem, idem .
Harry 'V. Geiffer, idem, idem .
M. C. Schneidr, idem, empregado..
.r. K. Beatty, idem, idem ..
J. A~ Kelso, Alleghany, clerigo .
vV. S. Bell, Pittsburgh, negociante.
W. O. Snyder, idem, idem ..
James B. Lambre, idem, capitalista.
Robert J. Jenktns, Jr., contractante,
John B. Lambre, idem, estudante•••
W. S. Brown, idem. negociante ..
W. T. Ball, idem, idem .
A. W. G. Snyder, idem, idem ..
F. H. Febriek, AlIeghany, idem ..

2.000

500

6.667
500
200

1.000
500
500

3.000
1.000

500
800
400

2.000
500

500

2.000

320

5.000

5.000
5.000
1.000

500
1.000
1.000
1.000

100
100
100
500
200
200

2.000
100
500
500
200
500

$

$

$

I
$

~
$
$

~s
$

i

1.500.00

375.00

5.000.25
375.00
150.00
750.00
375.00
375.00

2.250.00
750.00
375.00
600.00
300.00

1.500.00
375.00

375.00

1.500.00

150.00

3.750.00

3.750.00
3.750.00

750.00
375.00
750.00
750.00
750,00
75.00
75.00
75.00

375.00
150.00
150.00

1.500.00
75.00

375.00
375.00
150.00
375.00
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DECRETO N. 6968 - Não foi publicado no Diario Otficial.

DECRETO N. 6069 - DE 12 DE JUNHO DE 1006

Altera a disposição do &10 do art. 423 do regulamento vigente da
Rcpartfção Geral dos 'I'elegraphos,

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
considerando que o regulamento que baixou com o decreto
n. 4053, de 24 de junho de 1001, privou do accesso á l' classe,
da' Repartição Geral dos Telegraphos, os ínspectores de
2a. classe, que até então gosavam dessa vantagem pelos serviços
já, prestados naquella repartlção ; c, usando da autorização
constante do art. 17, I, da lei n , 1145, de 31 de dezembro de
1903, revigorado pelo art. 17 da lei n, 1453, de 30 de dezem
bro de 1005, decreta:

Artigo unico. Fica substituído o § l° do art. 423 do regula
mento vigente da Repartição Geral dos Telegraphos pelo se
guinte:

Para ínspectores de 1(\ classe da Repartição Geral dos
Tclegraphos só poderão ser nomeados engenheiros formados
por escola nacional ou estrangeira cujo titulo seja legalmente
reconhecido (lei n. 3001, de 9 de outubro de 1880). ou Inspe
ctores de 2a classe, de preferencla os que forem agrimensores.
O preenchimento das vagas será feito na proporção. de um
ínspeotor de 2U. classe para tres engenheiros.

Rio dc Janeiro, 12 de junho de 1006, 18' da Repuhlíca ,

FRANCISCJ DE PAULA RoDRIGUES ALVES.

Lauro Seve~'iano Müller.

DECRETO N. 6OiO - DE 13 DE JUNHO DE 1906

Abre ao Ministér-io da Marinha o credito de i2:000$ para attendcr
ao pagamento de opera rios contracfados para lidar com pharões..

O Presidente da República dos Estados Unidos do Bz-aall,
usando da autorização contida no § 90 do art. 70 da lei n. 1453,
de 30 de dezembro do anno passado, resolve abril' ao Minis
terio da Marinha o credito de 12:000$ para attendor ao paga
mento de operarias contractados para lidar com pharóes,

Rio de Janeiro. 13 de junho de 1006, i8' da Republica.

FRANCISCQ DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Julio Oesar de Noronha.
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DECRETO N. 6071-DE 13 DEJUNHO DE 1905

697

Modíflca o plano de uniformes da Força Polto.al do Districto
Federal àdoptadc por decreto n , 3835, do 24 do novembro de
1900.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que representou o general commandante da
Força Policial do Dístrícto Federal, decreta:

Arto 1.0 Ficam approvadas as modificações nos uniformes da
mesma corporação, oonstnntes das específloações juntas.

Art. 2. Q Revogam-se as disposições em contrario o

Rio de Janeiro, 13 de junho de 1;)00, 18' da República.

FRANCISCO DE PAuLA RODRIGUES ALVES.

Feliso Gaspar de Bar1'OS e Almeida.

Modificações no plano do uniforme dos oíâcíaee e praças da
Força Policial do Districto Federal, ás quaee se refere o
decreto no 6071 de 13 de junho de 1906.

PARA OFl<~ICIAES

Primeiro uniforme

Capacete, para cavallarta, ou kepi com pennacho, para
infantaria, dolman com alamares, dragonas, calça com galão,
luvas brancas, .de pellíca ou camurça, espada, talím, fiador
dourado, botinas cem polainas e salteiras, botas com esporas
para officiaes montados, quando a cavallo,

Segundo uniforme

Kepí, dolman comidragonas, calça com listras, luvas
brancas, de pellíca ou camurça, talím, fiador dourado, es
pada, botinas com polainas e bota. com esporas para ofüciaes
montados, quando a cavallo,

Terceiro '/.miforme

Kepi, dolman com platinas, calça com listras, luvas
brancas de fio de Bscossía, talím, espada, fiador de retroz
vermelho e mescla, botinas, botas com esporas para orãcíaes
montados, quando a cavallo.

Quarto uniforme

Kepi, tuníea com platinas de metal branco para ORvalIaria
e de pannopara infantaria, calça com listras, luvas de fia de
Escossia, talím, espada, fiador de retroz, botinas ou botas com
esporas para os ofâeíaes montados, quando a cavallo.
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Especificações

Capacete, como o actual, com jugular.
Kepí, como o aebual, de dobrar, com 0,12 de altura ante

rior e 0,14 posterior, com encaixe para o tope, substituindo-se
o emblema.. pelo distinctivo da arma, em metal branco, encí
mado por uma estrella do mesmo metal, de Om,015 de diametro
tendo na parte inferior o numero do regimento.

Pennacho, como o actual.
Dragonas, como as actuaes,
Dolman, como o. actual, tendo, porém, ao centro mais

uma ordem de sete botões; nos punhos, carcellas encarnadas
semelhan tas ás do Exercito, subszituíndo-se o vivo encarnado
que contorna a gola, por um debrum de Oro ,040, de panno
mescla.

Alamares, como os aetuaes, augrnentando-ss um passador
ao centro.

Tunlca, como a aetual, com as careellas do dolman, sup~

prímíndo o vivo encarnado da frente e subsütutudo-se o da
gola por um debrum de Om.004 de panno mescla. De brim
branco, com botões dourados e galões sob panno mescla.

Platinas, como as actuaes para cavallaria e" com sou
tache dourado em forma de S para infantaria, quanto ás tu
nícas. As do dolman como as em uso actualmente.

Calças de panno mescla, com galão dourado de Qm,035 de
largura para o primeiro uniforme.

Como as actuaes, para os demais. tendo, porém, om,006 o
intervallo das duas listras.

De brim branco.
Luvas brancas e pretas de pellíca, ou de camurça, ou de

fio de ESCOSSla.
Espadas, como as actuaes.
Fiador de cordão de ouro. como o actual, para o pri

meiro e segundo uniformes; de retroz vermelho e mescla para
os demais.

Tallm, como o actual, sendo a guia da primeira braça
deira uma chatelaine de metal branco, e a da segunda, chata,
de couro preto envernizado, com Otn,OI de largura.

Polainas de brim branco, abotoadas ao lado por quatro
botões e fivella de metal branco na parte infero-exterior, para
serem usadas por baixo da calça.

Botas de couro da Russla, pretas, lisas, de cano estreito,
sem recorte na abertura, alcançando até pouco abaixo dojoelho.

Botinas pretas, lisas e inteiriças, de pellíca ou bezerro,
sem gaspeas, nem bordados.

Salteíras, como as actuaes, para todos os uniformes dos
officiaes montados.

Dlsttncrivos, como os actuaes, mudando-se, porém, o da
cavallaría para duas lanças cruzadas.

Uma balança com duas conchas bordadas a ouro, atraves
sadas PO" uma espada bordada a prata para o auditor de guerra,
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Capote, como os actuaes para a Infantaría.
Poncho, como os actuaes para os otãcíaes montados.

699

Arreíamento

Como o actual, sendo o primeiro uniforme com schatbrack.
capellada e stlha mestra para os ofâcíaes de cavallaría, e
manta com capellada para os dos estados-maiores da. força e
regimento de infantaria.

Específicações

Schaibrack de panno mescla forrado de algodão trançado,
contornado de galão Om.040 de largura, de quatro cordões a
Oro,030 de perímetro, arredondado na frente e pontas agudas na
parte trazeira, tendo nos angulos uma estrella de metal dou
rado de om,050 de dtametro •

Capel1ada. do mesmo panno e forro do schafbrack, conter
nada. de galão ce Oro.020, de dous cordões de largura. a Om,015
de per-ímetro, cobrindo toda a bolsa, tendo uma. estrella de
metal dourado de om,020 de diametro de cada lado.

Silha mestra. de couro preto, envernizado, com pontas e
JiveUas,

Manta do mesmo panno e ornatos do schaíbrack,

Uniforme de toteroncia

Para solemuidades

casaca de elastlcotíne preta, calça do mesmo panno com
galão dourado, collete, gravata, luvas de pellíce e botinas de
pellíea ou verniz e chapéu armado, quando com dragonas, e
bonet, quando sem dragonas,

Especificações

Casaca preta de elasticotlne com passadeiras douradas,
dragonas, galões nos punhos com om.005 de largura, dons botões
dourados atrás. na cintura; na frente duas ordens de tres bo
tões grandes e dons pequenos nas extremidades posteriores das
mangas.

Calça preta de elasticotíne, com galão de om,035 de lar
gura.

Bonnet de panno igual ao da casaca, formato do uniforme,
guarnecido de soutache de seda preta, com o dístíneuvo da
arma, bordado a ouro, cordão dourado, cinta de velludo preto,
tendo sobreella. os distinctivos do posto em soutache dourado.

Collete branco ou preto, com uma ordem de botões pe
tI.uenos dourados.

Gravata branca ou preta.
Luvas brancas ou pretas de pellíca,
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passadeiras do mesmo panno da casaca, com Om,12 de com
primento e Olll,04 de largura, tendo cercadura de espiguílhas de
úll'l,008 de largura, bordadas a ouro, e no, centro o distinctivo da
arma entre duas estrellas de Om,008 de raio, tambem bordado a
ouro.

Chapéo armado de peUo guarnecido com plumas pretas e
galão de seda lavrada da mesma. côe, com om,ü2 de largura; as
abas apanhadas por uma placa de galão dourado com orla de
canotão, tendo no lado direito um tope de fita. igual á usada nas
medalhas da Força e no centro uma estrella bordada a ouro,
tudo coberto por quatro oanotoes de ouro em diagonal.

Botinas pretas de verniz ou pellíca, sem satteíras,

Para o C01'pO de saude e auditor de guerra

Facultativo ou em acto de serviço em que não tenham de
se apresentar armados.

sobrecaeaca, calça, collete, kepi, botinas e salteíras.

Especificações

Sobrecasaca de elastícotine azul ferrete com passadeiras,
tendo duas ordens de cinco botões, e nas abas também duas de
tres botões grandes, galões DOS punhos com tres pequenos botões
na parte posterior.

Calça do mesmo panno da sobrecasaca.
Collete do mesmo panno, ou de brinco branco.
Passadeiras como as da casaca, com os distinctivos respe

cüvos sobre fundo de velludo avinhado, para o corpo de saúde,
e azul ferrete para o auditor de guerra.

Kepi do mesmo panno da sobrecasaca com o cinto de velludo
avinhado e azul ferrete, emblemas e distinctivos respectivos
para o corpo de saude e auditor de guerra.

Gravata preta.
Botinas pretas inteiriças de pellíca ,

OBSRIWAÇÕES

Fica extensivo ao estado-maior dos commandos de regi
mento o uso de alamares de cordões dourados com agulhetas
prateadas de que usa o estado-maior do commando geral.

O veterinário usará somente o 4° uniforme doa ofâoíaes de
cavallaría, tendo nos ante-braços, bordado a ouro, um V com
o díametro de om,03.

Oontiuúa facultativo o uso da tuníoa branca em serviço in
terno ou em passeio.

Asluvas de camurça, serão usadas pelos otâcíaes montados,
quando a cavallo,

Os otãcíaes reformados usarão o mesmo uniforme dos
effectivos, com exeepção do numero e emblema da gola, e
substituindo os emblemas do bonnet por uma estreUa prateada
de OUl)05 de díametro,
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Os offleiaes que gozarem de honras superiores aos postos
effectivos trarão sobre os galões de ambas as mangas uma es
trella de metal pratoado.

A tunica branca para as praças só será usada depois que
se verificar comportar a prestação para fardamento a despesa
com a sua. adaptação e então será de uso obrigatorio aos offi
eíaes em servtço,

PRAÇAS DE PRET

coeoüorui - Grande ttni/onne

Capacete l dolman, platinas! calça bombacha. divisas de
galão dourado, banda, de lã encarnada, espada, tattm, tala bar-te
completo. fiador, luvas brancas de algodão, perneiras, botinas
e esporas.

Pequeno vniforme

Kepi com ou sem capa branca ou de oleado. tunica de pan
no de brim pardo ou branco, platinas, divisas de panno, banda.
espada, talím, talabarte completo, fiador, luvas brancas de al
godão, perneiras, botinas e esporas.

Infantaria - Grande 'Uniforme

Kepi com tope, dolman, platinas com floco de lã, calça
bombacha, divisas de galão dourado, banda. de carabina, cín
turão completo, luvas brancas de algodão, polainas e botinas.

Pequeno t~nirorme

Kepí com ou sem capa branca. ou de oleado. tuníca de
panno, de brim pardo ou branco, calça de panno, de brim pardo
ou branco, divisas de pauno, banda, carabina, cinturão completo
e botinas.

Especificações

Capacete, com o aetual, com jugular.
Kepi, como o aotual, para o primeiro uniforme e com a

copa do mesmo diametro da cabeça, substituindo o emblema por
duas lanças ou carabinas cruzadas. como as dos officíaes, em
metal amarello, para, os demais uniformes.

Dolman, como o actual, C)ID as mcdifícações feitas nos dos
offíciaes.

Tunica como a actnal, com as modificações feitas nas dos
offíolaes : de brim branco, com uma ordem de sete botões ama
relIas ao centro, com platinas de metal, para a cavallaría, e do
mesmo panno para a ínfantaría, presas a um pequeno botão
junto á base da gola; de brim pardo, como as actuaes, com car
ceílas de gaoga encarnada.

Platinas, como as actuaes,
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Tope, como o actual ,
Calça de panno mescla bombacha, como a actual, para

grande uniforme, e panno mescla. como a actual, para os outros
nnífortnes, ambas com o intervallo de Om.ooe de uma á outra
Iístra, de brim branco ou pardo. <

Divisas, como as aetuaes.
Bandas, como as actuaes.
Capote, COmo o actual,
Poncho, como o actual.
Luvas, como as actuaea.
Perneiras de sola. preta, üsas, de cano estreito. sem re

corte, tendo na parte inferior uma. correia que passará no con
cavo da botina e que se prenderá a uma. fívella na parte exte
1'101' do canno ,

Botinas, como as: actuaes.
Polainas, como as actuaes.
Esporas, como as actuaes.
Dlstinctívos , como os actuaes ,

Arreiamento

o actual, tendo o primeiro uniforme schatbraek semelhante
ao do ofâcial, substituindo o galão e a estrella dourada por duas
listras de panno encarnado e estrella dourada.

DECRETO N. 6072 - DE 18 DE JUNHO DE 1906

Cl'0D. mais uma br-igada de infantaria do Guardas Naclonaes na
comarca de Palmas, no Estado do Goyaz.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br<:1zU,
))a1'8, execução do decreto n. 481, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uuico , Fica creada na Guarda Nacional da comar-ca
de Palmas, no Estaria de Govnz, mais uma brigada de infan
taria com a, designação de 23l\., que se comporá de tres bata
lhões do serviço actívo sob os ns. 67,68 e ü9 e de um do da
reserva sob o 'n, 23, os quaes se orgamzarão com os guardas
qualificados nos dístr-lctos da mesma, comarca j r-evogadas as
dísposíções em contrario.

Rio eleJanelro, 18de junho de 1906, 18° da Republlca .

FRA~C1SCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

PeUx Gaspa)' de Borres e A~meid(.;.
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)EORETO N. 6073 - DE 10 DE .niNHO DE 1006

703

Approva os estudos e orcamcuto para a construccão das obras da
linha de S. João do Montenegro a Caxias, na rêdc de viação
ferr-oa do Rio Grande do Sul.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bruzil,
,t vista do que requereu a Compagníe Auxítiaíre õee Chemins de
1<61' at~ Dresü e nos termos da atinou, G do n. 3, clausula V,
do decreto n. 5548, de O de junho de 100G, e respectivo
contracto, decreta :

Artigo único. Ficam approvados os estudos e orçamento
que com este baixam, rubricados pelo director geral de obras
e viação, paru construeção das obras da linha. de S. João de
Montenegro a Caxias, entre as estacas 983+ 1207 e o ponto ter
minal 5883+9, mediante a despeza máxima de 9.187:934$985,
que, depois de devidamente operada, será levada á conta, do
capital da companhia, de conformidade com o alludído decreto.

Rio do Janeiro, 19 de junho de 1906,18° da Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUl~S Ar.vss.

Lauro Severiano jJ;IiWer.

DECRETO N. 0074 -m:: 10 m; JUNHO DB 1006

Abro ao Ministor-ic da Industrta, Viação c Obras Publicas o credito
de 90:000$ par-a ser appltcado na propaganda de productos
agr-ícolas, iudustr-íacs c cxtractivos.

o Praaldente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da uutortzacão contída no art. 17 da lei u. 1453. de 30
do dezembro de 1905, decreta:

Artigo umco, Fica aberto ao Mtnístei-io da Industria,
Viação e Obras Publicas o credito de 90:000$ para ser appll
cada na propaganda de productos agrícolas, índustrlaes o
oxzractívos.

Rio no Janeiro, 10 de junho do 1006, 18° du Republícs .

FRA:\C.ISCO Df:: PAULA RODRIGUES ALVES.

Lava-o Seeeríano j11üEeJ',

DEORETO N. G075 - Não foi publicado no Dicrío Official.
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DECRETO N. 6076 - DE 10 DE JU"IIO DE 1000

Abre ao.Mínisterío da Iudustrta. 'viação e Obras Publicas o credito
de 500:000$ para ser applicado aos trabalhos ele alargamento da
bitola ela Estrada de Ieerro Central do Braaíl, de 'I'aubaté a
8. Paulo.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Braztl,
usando da autorização contida no art. 17 da lei n. 1453,de 30
de dezembro de 1905, decreta:

Artigo uníco.Ttca aberto ao Mmtsterto da Industría, Viaçã.o
e Obras Publicas o credito de 500:000$ para ser appücado aos
trabalhos de alargamento da bitola da Estrada de Ferro
Central do Braztl, de Taubaté a S. Paulo.

:Iliode.Ja.lneiro, 19 de junho de 1906, 181) da. Republica ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ATiVES.

Lauro Seoericno JJliiUer.

DECRETO N. 6077 - DE 23 DE JUNHO DE 1906

Abl'<) &0 Ministerío da Fazenda o credt to cxtracc-dtnnr!o de
3:9.27$50H par-a occorr'cr ao pagamento devido a D. Leopoldina
Carolina Camísão de Albuquerque Figueiredo, da differença ele
meio soldo a. quo tem direito.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n . 1362,
do 12 de agosto de 1905 :

Resolve abrir ao Míniater-ío da Fazenda o credito oxtraor
dinar!n de 3:9278509 vara oecorrer ao pagamento a D. Leo
poldtna Carolina Camísão de Albuquerque Figueiredo, víuva do
capitão do Exercí'to Iguac!o jecencíscc do Albuqucrque Eigueí
rede, da differença de meio soldo a que tom direito, desde 11
do fevereiro de 1887 até 22 de junho de 1903, á, razão de 20$
mensaes.

Rio de Janeiro, 2.5 de junho de 1906, 180 da. Republíca ,

FRANCISCO Dg PAUI,A RODIUGUES AI/VES.

Leopoldo de Bulhões,

DECkETO N. 0078 - DE 25 »s JUNHO DE 1006

Di-ca ~U:().2t br-igada de artilharia e mais tres de infantaria c uma ele
cavallarla de Guardas Naciouacs na comarca ele Juia de Fora,
no Estado de Minas Gei-aee. I

o Presidente da Republica dos Estados Unidos elo Bi-azrl,
para execução elo decreto n . 431, ele 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco. Picam crcadaa na Guarda Nacional da
comarca. de Juiz de Póra, no Estado de Minas Geraes, uma,
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brigada de artilharia e mais tres de infantaria e uma de
oavallaría: a primeira, com a designação de 128., que se
constituirá de um batalhão de artilharia de posição e um
regimento de artilharia de' campanha, ambos sob .n; 12;
as segundas, com as designações de 1698.. 200a e 201'-, que se
constituirão de tres batalhões do serviço actívo e um do' da
reserva, cada uma, aquelles sob ns , 595, 596 e 59i, 598,
599 e 000, 001,002 e 003, e estes sob ns. 199, 200 e 201 ; e a
terceira, com a designação de 91a ; que se constituirá', de
dous regimentos, ns. 181 e 182, os quaes se organizarão com
os guardas qualificados nos dístrtetos da referida comarca j
revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 1900, 18" da Republioa ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Feiie Gaepo»: de Barros e Almeida.

DECRETO N. 0079tr: DE 30 DE JUNHO DE 1900

Concede rcduccão nos direitos de importação de alguns artigos de
prccedencla norte-americana.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
no intuito de promover o desenvolvimento das relações com
mercíaes do Braztl com os Estados Unidos da America do Norte
c considerando :

Que esse paiz é ° maior importador do café, que nos
seus mercados tem entrada livre de direitos;

Que ° art. O" da lei n. 1144, de 30 de dezembro de 190.'1,
revigorado pelo art. 18 da lei n. 1452, de 30 de dezembro de
1905, autoriza o Governo a adoptar uma tarifa díffercnctal
para um ou mais generos de producção estrangeira, com
pensadora de concessões feitas a generos de producção bra
zíteíra ;

Decreta:
Art. 1'<' Dentro do vigente exercício, a pai'til' de 1 de

julho vindouro, até 31 de dezembro, gosarão de uma redueção
de 20 o nos direitos de importação para consumo os seguintes
art igos de producção dos Estados Unidos da América do Norte
que tiverem entrada no Brazil :

Farinha de trigo.
Leite condensado.
Manufaeturas de borracha do art. 1023 da Tarifa.
Relogios.
Tintas do art. 1'73 da Tarifa, excepto tintas para escrever.
Es:ecutivo - 1906 iã
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Vernizes.
Maehinaa de escrever.
Caixasfrígoríflcas,
Pianos.
Balanças.
Moinhos de vento.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 1906, 18' da República,

FRANCISCO DI~ PA'CLA RODRIGuES ALVES.

Leopoldo de Bvihões,
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N. 6146 - RêLAÇÕES EXTERIORES - Decreto de i7 de
setembro de 1906 - Crea um Consulado em
Sydney ,......... 767

N, 6147 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLlCAS
Decreto de 18 de setembro de 1906 - Abre ao
Ministerio da. Industria, Viação e Obras Publicas
o credito de GOO:OQ(J$, supplemontar á consignação
- Revisão da rêde, novas oanalfzaçêea, otc.,
3& divisão, da. verba 11, art , 14 da vigente lei de
orçamento.................................... 767

N, 6148 -INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
Decretado 18 de setembro de 1906 - Approva a
planta dos terrenos necessaríos ti, ínstallação dos
exgottos no baírro de Copacabana. . . ••• . ••• • •• • 767

N. 614!J- INDUSTRIA. VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 18 de setemdro de 19)6 - Coneede
autorização ti.. Sociedade Anonyma «E. Johnston
& Company, Itmited », para funccionar na. Re-
publica , ;....... 768

N, 6150 - lNDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 18 de setembro de 1906 Abre ao
Mínisteríe da Industria, Viação e Obras Publicas
o credite especial de 40:000$ applícaveí ãs des
pezas da ínstallação de um Iaborasorío destinado
ás experíencia de electro-metallurgia.......... 791



DO PODER EXEOUTIVO II

PAOS.

:N. 0151 - INDU8TRlA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLTCAS 
Decreto de 18 de setembro de 1900 - Concede â
Diana Mining Company autorização para tunc-
cíonar na Republlca, . • • • . .. . . . .. . . . .. . . .. .. . .. 792

N, 0152 FAZENDA - Decreto de 22 de setembro de
1906- Abre ao Ministerio da Fazenda o credito
extraordinarío de 257:191$477 para oecorrer ao
pagamento de dividas de exercíctos findos ..••. , 804

N. 0153 - JUSTIÇA II NllGOCIOS lNTllRIORES - Decreto
de 24 de setembro de 1900 - Crea mais uma brio
gada "de infantaria de Guardas Naclonaes na co-
marca. de Baturité, no Estado do Ceará......... 804

N. 0154 - INDUSTRrA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLlCAS·
Decreto de 25 de setembro de 1906- Approva a
modificação dos planos e plantas para a execução
das obras de melhoramentó do porto do Rio de
Janeiro e declara desapropriados os prédios G
terrenos nelle comprehendídos•.. ,............ . 805

N. 0155 - GUERRA - Decreto de 26 desetembro de 1900
- Approva o plano de uniforme facultatívo
para os ofticiaes do Exercito ..•• ,.......... ..•.. 805

N. 0150-JUSTiÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de 26 de setembro de 1906 -:- orea uma brigada
de infantaria de Guardas Nacíonaes na comarca.
de Jacarehy, no Estado de S. Paulo............ 807

N. 0157-FAZECiDA-Deereto de 29 de setembro de 1900
- Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de
642$638, supplementar á verbaü. 17 do art , 25
da lei n. 1453, de 30 de dezembro de 1005..... 807

x. 0158-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES ~ Decreto
de 1 de outubro de 1000 - Crea mais uma bri-
gada de infantaria de Guardas Nacionaes no mu
nicípio ele Jaboatão, no Estado de Pernambuco. 808

N. 6159-JUSTIÇ" E NEGOCIOS E\TERIORES - Decreto
de 1 de outubro de 1906 - Abre no Mínísterlo
da Justiça e Negocias Interiores o credito de
249:983$149, supplementar á verba - Soecorros
Publicas, do exercícío de 1906•.. "............... 808

N. 0160 - INDU3TRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLlCAS 
Decreto de 2 de outubro de 1906 - Abre ao Mi
nisterio da Industrla, Viação e Obras Publicas o
credito de 12:000$, supplemeutar â. verba 9<). do
orçamento vigente. para pagamento do pessoal
de que trata o decreto n. 1451, de 29 de dezern-
bro de ro05 "........ 811
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N. 6161-FAZENDA-Decreto de 6 de outubro de 1906-
j ..bre ao Ministerio da. Fazenda o' credíto estraor
dínarío de2::3l0$ para occorrer ao .pagamento
devido a José Posada .elose Mora. da quantia
correspondente aos objectos de sua. propriedade
apprebendídosjpcr supposto contrabando em 1809 812

N. !3162-J-cSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES......., Decreto
de 8 de outubro de 1906 - Crea mais duas bri
gadas de íntantaría de Guardas Nacionues na.
comarca de Sena.dor Pompeu, no Estado do
Ceará •....•••..••.•••. 0,0 ••••••••••••••••• 0,0.. 812

N. 6163 -INDU:lTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 9 de outubro de 1906 - Abre ao :iYIi
nísterío da Industría, Viaçao e Obras Publicas o
credito extraordínario de 350:üOO$ para con
clusão das obras do palacío .Monroe............. 813

N. 6164 - INDUSTRIA, VIACÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto, de 9 de outubro de 1906 - Concede á
Companhia de Navegação S. João. da. Barra e
Campos, com séde na cidade de S. João da Barra,
os favores de que tem gozado a Companhia Novo
Lloyd Brazdletro, exceptuada a subvenção, para
um serviço de navegação regular entre os podas
da República ....•.•• ~"""""" 0.0........... 813

N. 6165 -INDUSTRIA, VIAçÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 9 de outubro de 1906 - Concede á
Emp1'6Za [~sperança Marítima, com sédo nesta
Capital, os favores d.e que tem gozado a Com
pauhia Novo Lloyd BrazUeiro, exceptuada a sub
venção; para um ssrvíco de navegação regular
entre os portos da Republica................... 817

N. 6166 - EiDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 9 deoutubro de 1906 - Concede auto
rização ã « The De Mellô Braztlían Rubber Com-
pany, Umited », para funecíonar na Repubtica.. 821

N. 6167-MARINHA - Decreto de 10 de outubro de 1906
-r- Abro? ao Mlnisterlo da Marlnha o credíto rle
S 19,590 para despezas de passagens, acqui
slção de níàtél'ial, remuneração da commíssão
físcalizadora da construcção dos encouraçados e
outros serviços•..•.•...... o o-o........ 860

N. 6168 - GUERRA- Decreto do 13 do outubro de 1906
,- Abre -ao Ministerio da Guerra () 'credito ex
sraordínerto de 187:'948$521; destinado a des
pezas com a construcção de uma. muralha- no
edíâcío do Collegio Militar , 860
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N. 616J - FAZffiNDA--Decreto de 13 de outubro de 1\IG8
- Concede autorização ao Banco do Brazil para
emittir Dotas oonvecsívels ~~ 'Vista......... ..... 861

N. 6170-FAZENOA-Decl'eto de 13 de outubro de 1906
- Abre ao Minister-io da Fazenda acredito
extraordiuarío de 2:293$525 para. execução do
decreto n. 1352, de 22 de julho de 1905.......... 862

N. (n71~FAZENDA~Deorelo de 13 de outubro de 1906
Abre ao Ministerio da Fazenda. o credito de
92:267$518 para pagamento ao ·tenente·(loronel
reformado da Brigada. Policial Joaquim José de
castro Sampaio Filho, em virtude de sentença
judiclar'Ia.•..••.••. ".......................... 862

N. 6172-FAZENOA-Decreto de 13 de outubro do 1906
Abro ao Ministerio da Fazenda o credito de
100:000$, ouro, supplemeutaciã verba n , 10 do
art. 25da lei n , 1453,de 30·de dezembro de ]905.
para pn,gam,cnto de encommendas de notas...... 863

N. 6173-FAZENDA-DeC!'otóde 13de.outubeode 1906
Abre ao Mínísterto da. ·Fazenda. o credito de
33:020$736 .para pagamento ao alferes reformado
da Brigada Policta,L. Herculano Teixeiru de i\Ja-
galhães, em virtude da sentença judiciaria..... 863

N. M74-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de 15 de outubro de 1906 - crea mais uma. brí-
gada de ínrantaría de Guardas Nacionaes na
comarca de Boeaína. no Estado de S. Paulo..... 864

N. e175-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de J5 de outubro de 1000""""-.,. Abre ao Mlniater-ío
da Justiça e Negocíos Interiores o credito de
24:465$358,$upplementàr à verba nv Iõ do art. 20
da lei do orçamento do exercício de 1906, para
despczss da rubrica « Guarda Cívtl ». . •. • •••• . • SG4

N. 6l7G-JUSTlÇA E NE(lOCIOS INTERIORES - Decreto
de 15 de outubro de 1906- Abre ao Mínlsterio
da Justiça e Negocíos Interíores o credito extraor
dínarto de 6:0003 para oecorrer, no exercício
vigente, ao pagarnerito do aluguel da casa em que
funeotona.o Instítcto de Protecção e- Asslsbsncla á
Infancia do RIo de JaneÍl.'o..................... 866

N. 6177 - ltELAçÕeS EXTERroRES-Decrefo de 16 de Ou-
tubro de I906-Crea um Consulado emChristíania 8G6

N. 6178 __ INDUSTRfA. VIAÇÃO E OBRASPUBLICAS _
Decreto de IG de outubro de 1906~ Concede Au
torizaçãoa Companhia Herdeír.os1301.cman, limited,
para íuuccíouar nâ Republíea.. • . . . •• • . • . •. • . • . SG6
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N. 6179-FAZENDA - Decreto de 20 de outubro de 1906
- Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de
2:463$984para pagamento a Cunha Paranhos &
oomp.. em virtude de sentença judiciaria...... 883

N. 6180-FAZENDA - Decreto de 20 de outubro de 1906
--'- Abre ao Ministerio da Fazenda o [credito de
28:386$592, supplementar 11 verba n. 8 do art. 25
da lei n, 1453, de 30 de dezembro de 1905..... 884

N. 6181-FAZENDA - Decreto de 20 de outubro de 1906
- Orca um posto fiscal em Alegrete, Estado do
Rio Grande do Sul............................. 884

N. 6182-FAZENDA-Deereto de 20 de outubro de 1900
- Approva'<com alterações a retorma dos es
tatutos da Companhia de Seguros Maritimos e
Terrestres « Lloyd Americano» e os actos pra-
ticados «bana fide » até a presente data........ 885

N. 6182A-JUSTiÇA E NEGOOIOS INTERIORES-Decreto
de 22 de outubro de 1906 - Crea uma brigada
decavallaría e uma de artllharía de Guardas
Nacionaes na comarca, deItajahy t no Estado de
Santa Catharina............................... 895

N. 6183-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de 22 de outubro de 1906- ores mais uma brio
gada de infantaria de Guardas Nacionaes na ,co..
marca de Chaves, no Estado do Pará.......... 896

N. 6184-JUSTIQA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de 22 de outubro de 1906 - Crea mais uma brio
gada de infantaria de Guardas Nacíonaes na co
marca. de Ilhéos, no Estado da Bahia............ 896

N. 6185-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES -Decreto
de 22 de outubro de 1906 - Crea mais uma bri
gada de infantaria de Guardas Nacíonaes na co-
marca do Rio Preto, no Estado de Minas Geraes, 896

N. 6186-JU8TIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de 22 de outubro de 1906- Crea mais uma brio
gadade Guardas Nacionaes nacomarca de Nova
Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro............... 897

N. 6187-.IUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de 22 de outubro de 1900-Concede ao Gymnasio
de Santa oathaeína, na Capital do Estado de Santa
Catharlna, osprivilegios e garantiasde que goza
o Gymnasio Nacional........................... 897

N. 6188-mSTIçA E NEGOCIOS INTERiORES -Decreto
de 22 de outubro de 1900 - Abre ao Ministerioda
Justiça e Negocios Interiores, porconta doexer
ciciede i906, acredito supplementar de 618:750$,
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sendo: 141:750$á verba - Subsidio dos sena
dores - e 477:000$ á verba - Subsidio dos Depu-
tados.. ••••• 898

N. 6189-JUSTIÇA E NEGOC10S INTER!ORES - Decreto
de 22 de outubro de 1906 ~ Abre ao Minísterío
da. Justiça e Negocias Interiores. por conta do
exercício de 1906. o credito supplementar de
80:000$, sendo: 30:000$ á verba - Secretaria do
Senado - e 50:000$ á verba - Secretaria da Ca
marados Deputados............................ 898

N. 6l90-FAZENDA-Decreto de 22 de outubro de 1906
Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de
7:707$250 para pagamento á Empresa Navegação
e Commercio, em vista; de sentença judíciaría, .• 8~J9

N. 6191-INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 23 de outubro de 1906 - Modifica a
clausula XVI do decreto n. 3725, de I de agosto
de 1900, relativo á concessão para as obras do
porto de Manáos..... . .. .. .. .. . • •.. • •• .. • . • • . .. 899

N. 6192- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 23 de outubro de 1906 - Concede á
The S ,PauZo Tramway Light dnd P ower Oom
pany, Umited os favores constantes, do decreto
n. 5646, de 22 de agosto de 1905, e dá outras
provídencías•••••••.••• ,' ' .• , • ••. . • 900

N. 6193 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
Decreto de 23 de outubro do 1906 - Abre ao Mi
nísteno da Induatria, Viação a Obras Publícas .o
credito extraordinario de 66:000$, ouro, para
pagamento dos, juros de 6' %, ao anno, devidos á.
Companhia Estrada-de Ferro Victoria a Minas,
de I de fevereiro a 31 do dezembro de 1902...... 901

N. 6194- lNDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
Decreto de 23 de outubro de 1906- Fixa provi.
soríamente em 4.1.88:930$ e 1.755:930$ os capítaes
correspondentes aos trechos de Rebouças á mar..
gero direita do rio Iguassú e de Pirahy a. Jagna
riahyva. da Estrada de Ferro S. Paulo Rio
Grande........................................ 901

N. 6195-MARINHA-Docreto de 24 de outubro do J906
-Altera o primeiro uniforme do plano approvado
pelo decreto n, 4341 de 12 de fevereiro de 1902.• 901

N. 6196-FAZENDA-Decreto de 27 de outubro de 1906 
Declara. sem etreito o decreto n. W16, de 20 de
junho de 1898••••••••••••••••••••••••.•••••• ,. 904
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N. 6197-JUSTICA E NEGOCIOS INTERIüRES- Decreto
de 29 dê outubro de 1906 - Crea, mais uma. brí
gada deínfautaria de Guardas Nacionaes no mu-
nicipio da Escada. no Estado de Perho.rnbuco.... 904

N. 619S-GUERRA-Decreto de 29 de outubro de 1906
Abre ao Mínisterío da Guerra o credito de
I:027$579 para pagamento ao alferes do Exercito
Geroncio Nitto de Souza Pimentel, de vantagens
que lhe competem como alferes-alumno........ 904

N. 6199 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
Decreto de 30 de outubro de 1906- Abre ao
Ministerio da Industría, Viação e Obras Publicas
o credito extraordinario de 250:000$ para pagar
á Companhia Brazileira Torrens a tndemnísação
fixada no termo de 18 de dezembro do 1901, res
eísorío do contracto de 18 de julho de 1890...... 905

N. 6200 - lNDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 30 de outubro de 1906 - Abre ao Mí
nlsterio da índustría, Viação e Obras Publicas o
credito supplementar- de 22:700$ para elevação
dos vencimentos aos empregados das admínie
trações dos Correios do Rio Grande do Sul, Para.
Pernambuco, Bahia e Minas Geraes~~. o ••• o o" o 905

K. 6201 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 30 de outubro de !906 - Approva as
bases 'Para constituição e arrendamento da rêde
de viação ferrea sul-oeste de Minas ... ~ o~ •• o.. •• 906

N. 6202 - INDU3TRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 30 de outubro de 1905 - Concede au
torização á sociedade anonyma Companhia Pas
toril e Industrial para. funccionar e approva os
seus estatutos .• o. o ••• 0 ••••• 0.0. o ••• 0 •• 0 o ••.• o o o o 914

N. 6203 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
Decreto de 80 de outubro de 1906 - Abre ao Mt
nísterío da Industría, Viação e Obras Publices o
credito de 4:474$i83 para pagamento de vencl
mentes que cabem ao telegraphlsta de la. classe
José Leopoldíno de Vasconcellos Cabral.... . • . . . 920

N. 520'1 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 30.de. outubro de 1905 - Approva o
plane>geral para melhorar o abastecimento de
agua á Capital Federal, e dá outras providencias. 920

N. 6205-FAZENDA-Decreto de 3 de novembro de 1906
- Abre ao Mlnisterio da Fazenda o credito de
6S:058$200 para occorren ao pagamento da des
peza com acquísíção do predío sIto á praça da
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Republiea u; 105, de propriedade de Manoel José
de MágallIães Machado ...•.....•.,............. 93,1

N. 6206 -, .lUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES-Decreto
de 5 do novembro de 1906 - Concede ao Collegio
Modelo Inglez..:......:' The Anglo BraziUan 8chool, na,
capital do Estado tle S. Paulo, os privilegíos e
garantias do quo gcsa o Gyrnnasio Nacional. . • . • 935

N. 6207 - JUSTrCA g NEGOCIOS INTmUORES-Decreto
do 5 de nóvcmbro de 1906- Abr'o ao Mlnisterio
da Justiça. c Negocias Interiures o eredítosupple
menta!' de 12:449$16,1 para occcn-er ao paga
mento das 'dífferenças de venofmectoe do pessoal
admtuiatratívo da.Escola Nacional.de ücf ías Artes
e do Instituto Nacional de Musica.............. 935

N. 6208 -INDUSTlUA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 6 de novembro do 1906- Concede 8.8
vantagens e regalias de paquete ao Vn.P01' « Santa
Cruz», de propriedade do Adelino da Cruz Moreira 935

N. 620\!-INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS·
Decreto de 6 de novembro do 1906- Supprime
v ..u'ios 1ogares no quadro do pessoal da Commíssão
Fiscal e Adminlsti-attva das Obras do Porto do
IUo do Janeiro e dá exeeução aodísposto no § 2'"
do art. 17 da Icí n, 1145, de 31 de dezembro de
1903, revigorado no art. 17 da lei n, 1453, do
30 de dezembro de 1905........................ 937

N. 6210 - MARINHA- Decreto de 7 do novembro de
1906- Abre ao Minísterio da Marlnha o credito
especial de 2: 799$996 para pagamento de van
tagens a que tem direito o lente cathedratíco da
Escola Naval. capitão de fragata Dr , Manoel de
Albuquerque Lima............................. 938

N. 6211-JUSTIÇA E NEGOOIOS INTERIORES - Decreto
de 12 de novembro do 1906- Crea mais uma
brigada de ínrantaría de Guardes Nacionaes na.
comarca de Santa Leopoldina, no Estado elo Espl-
ríto Santo........ .. .. .. . .... .. .. . • .. .... .... .. 938

N. 6212-.JUSTlÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de 12 de novembro de 1900- Crea duas brigadas
de cavallai-ía e mais duas de infantaria de Guar
das Nacionaes na comarca· da Santa Rita de
Cassía, uo Estada de MInas Gera0............... 939

N. 6213- JUSTIÇA r, NEGOCIOS INTERIORES-Decreto
de 12. de novembro de 1906 ~Cr:ea mais uma.
brigada de ítifantal'ia." de Guardas Naeionaes na.
comarca de Maracá8, no Estado da Bahia. ... .. .. 939

Vo... 11. - Executl"'o ~ i908 2 _.
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N. 6~14 -JUSTIÇA II NIlGOClOS INTllRlORllS ·'0 Decreto
de 12 do novembro do 10üfi - Crea mais uma,
brigada do artilha.ria, de Guardas Naclonaes na
li:omal'ca da União, no R'ltadeo·,:je Alagôas.•. 0.°. " 940

N. 6215-JUSTlÇA ]o; NEGOCIaS lNTERlORi\S - Decreto
de 12 de novembro de 1905-Cl'ca mais uma,brj-
gada de infantaria de Guardas Nacíonaes na co
marca da capital do Estado de Alagôas.......... 940

N. 6216 - .JUSTIÇA II NEGOCIOS INTERIORES-Decreto
de 12 de novembro de 1906 Crea mais uma
brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na.
comarca do Rio Pardo, no Estado de Minas
Geraes............... 941

N. 6217-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTllRIORllS - Decreto
de 12 de novembro de 1906 - Crea mais uma
brigada de infantaria do Guardas Nacíonaes na
comarca de Carangola, no Estado de Minas Geraes 941

N. 6218 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES-Decreto
de 12 de novembro de 1906 - Crea mais uma
brigada de cavallariade Guardas Nacionaes na
comarca de CasaBranca, no Estado de S. Paulo. 941

N. 6219- JNSTlÇAE NJ<:GOCiOS INTERIORES- Decretá
de 12 do novembro de 1906 - urea mais uma
brigada de oavallarta de Guardas Nacíonaes na,
comarca de Jaguarão, no Estado elo Rio Grande
do Sul........................................ 942

N. 6220-FAZENDA-Decroto de 12 de novembro de 1906
- Abre ao Mínlsterio da Fazenda o credito de
11.407:708$307 para formação do parte do ca-
pital do Banco do Brazil.. __ .•..•.. 942

N. ô221-FAZEI.'fDA-Decreto de 12 de novembro do 1906
-Torna extensivo â caixa filial do Brasilianische
Bank für De'l;f,tschland na, cidade de S. Salvador,
Estado da Bahia, o prazo a que se refere o decreto
n, 5291, de 27 de agosto de 1904................ 943

N. 6222-FAZJlNDA-Decreto de 12 de novembro de 1906
- Abre ao Mlnisterlo da Fazenda o credito de
50:000$, papel, supplementar, para pagamento
de despesas evcntuaes......................... 943

N. 6225-FAZENDA-Deereto do 12 de novembro de 1906
- Concede á Companhia de Seguros Terrestres e
Maritimos «Iris » autorização para funccionar e
approva.com aíterações, os respectivos estatutos 943

N. 6224-GUERRA - Decreto de 14 de novembro de 1906
- Manda vigorar nova tabella de fardamento
para os alumnos das Escolas de Guerra e de Ap-
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plícação de infantaria e cavallaria, em snbstí
tuição â que, com outras, acompanha. o regula-
mento para as escolas do Exercito'•• •, . ••. . ••••• 956

N. 6225- ,JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES Decreto
de 13 de novembro de 1906 - Abre ao Ministerlo
da Justiça e Negócios Interiores o credito especial
de 4:200$, ouro, para pagamento do premio de
viagem ao bacharel José Augusto Meira Dantas. 959

N. 6226-:-JUSTIÇA E NEGOCIOSINTElUORES - Decreto
de 13 de novembro de 1906 - Abre ao Minis
teria da Justiça e Negocias Interiores o credito
de 7:037$468"supplementar á verba 10:0. do art. 2{l
da lei de orçamento do exercíoío de 1906,....... 959

N. 6227 - INDUSTRIA, VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 13 de novembro de 1906- Autoriza a
renovação do oontracto para o serviço da nave
gação a vapor no baixo S. Francisco a cargo da
Companhia Pernambucana de Navegação....... 961

N. 6228 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 13 de novembro de 1906 - Abre ao
Minísterio da Industria.' Viação e Obras Publioas
o credito de 345:000$. para pagamento do au
gmonto de vencimentos e díarias dos estafetas
da Repartição GoraI dos Tolegl'aphos, e ela gra
tificação do 20 % aos funccíonarios que' a ella
tiverem direito _ '" . G67

N. 6229 -INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBlUS PUBLICAS 
Decreto do 13 de novembro de 1906 - Abre ao
Ministerio da Jnduarrta, Víaeão o Obras Publicas
o credito de 35:000$ para Ser applícado a des-
pezas com a propaganda de productos agrícolas,
Industríaea e extractivos...................... 967

N. 6230 -INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 13 de novembro de 1906 - Modificaa
clausula XIV do decreto n. 5978, de 18 dê abril
do corrente anuo, relativo ás obras do porto' de
Belém do Pará ,.. 968

N. 6230 A - INDUSTRlA, VIAÇÃO E OBRAS. PUBLICAS
- Decreto de 13 de novembro de 19(J6~Approva
provísoríameáteo regulamento, tarifas de trans
porje e serviço telegraphicó, pará o trafego,
até a extensão do 200 kllomerros, da .Estrada de
Ferro de Bahurü a CuyaM.................... 969

N; 6231 - Não foi publicado no Diario O(ficial. ..• ,...... 1035
N. 6232-MARINHA-Oecreto ele14 de novembro de 1906

- Altera o' disposto na letl·rw b~ fi'. 2, do art. 2"
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do regulamento auuexo ao decreto n. 3258, de
11 de abril de ISOO, sobre composição dos con
selhos de compras da Marinha.. • • . •• • . • •• • • . • . 1035

N. 6233-MARINHA-Decretode 14 de novembro de IOOô
_. Orca o Laboratorío' Phal'maceutico e .Gabi
nete de Analyses e manda. executar o respectivo
regnlamento ,......... 103ô

N. 6234-MARINHA-Decreto de 14de novembro de IQOô
- Dá. novo regulamento ás Escolas de Apren-
dizes Marinheiros............................. 1042

N. 6235 - GUERRA-Decreto de 22de novembro de 190ô
- Abre ao Míuísterío da Guerra o credito de
2:7S7$500, snpplementar ao do art. Q', § I', da
lei n. 1453, de 30 de dezembro de 1005......... 1054

N. !\230-MARINHA-Decreto de 22 de novembro de 1900
- Abre 'ao Mlnísterio da Marinha o credito de
500:000$ para acquieíçâo do material necessario
ao serviço de soccorro maritimo............... 1055

N. 6237-MARINHA-Decreto de'22 de novembro de 190G'
- Abre ao Mínísterlc da. Marinha, o credito de
2:712$485, supplementar â verba ,la-Secretaria
de Estado - art. 61) da, Iei a , 1458., do ao de
dezembro de 1905 0........ 1055

N. 6~38 - Não foi publicado no Díario Olficial. • . • • • . . . . 1055
N. 6239-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto

de 22 de novembro de IQ06 - Abre ao Ministerio
da Justiça e Negocias Interíores credítos supple
mentares, na ímportancía total de 18:615$, a
diversas verbas do art. 2° da lei de orçamento
do exercício de 1906.......................... 1055

N. 6240- JUSTiÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de 22 de novembro de 1900- Abre ao MinisterIo
da Justiça e Negocíos Interiores, por conta. do
exercício ide i9ÔO, o credito snpplementar de
0IS:750$, sendo: 141 :750$ ~ verba-SubsIdio dos
Senadores - o. 477:000$a verba - Subsidio dos
Deputados : .. .. • .. .. .. . .. .. 1057

N. 6241-JUSTlÇA J!) NEGOCIOS INTEltIORES - Decreto
de 22 de novembro de 1900 - Abre ao Ministeria
d~ Justiça. 6 Negocios Interlores, por conta clt>
exercício da 1906, o credito supplementar de
SO:OOO$, sendo: 30:000$ à verba - Secretaria do
Senado - e 50:000$ á verba - Secretaria da Ca-
mara dos Deputados•........••.•.•......•.•... 1057

N. 6242-JUSTIÇA E N'ÉGOCIOS IIlTERIORES- Decreto
de 2e de-novembro de 1900-Abre ao MinisterlO
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da Justiça e Negoeíos Interiores creditas snpple
mentares, na ímportancía total de 195:019$591,
a diversas verbas do art. 2° da lei de orçamento
do esercícío de 1906........................... 1058

N. 6243 - lNDUSTRIA, VIAOÃO E OBRAS PUBLICAS 
Decreto de 22 de novembro de 1906 - Abre ao
Minteterlo da Industria, Viação e Obras Publicas
o credito de 5:859$901, supplementar ti verba l'
do urt.. 14 da lei de orçamento do excrcícío
de 1906. . .. . •• . . ... • . .. . . . . . . . •• . .. • . . . .. .. . • • 1060

N. 6244 - INDUSTRIA, VIAÇ.:í.O E OBRAS PUBLICAS 
Decreto de 22 de novembro de 1906 - Abee ao
Minísterio da Industria, Víação e Obras Publicas
o credito extraordínario de 14:177$070 para pa
gamento de vencimentos devidos a Augusto Gui
Iherme Weyhl e José Theotonio Dias........... 1062

N. 6245-FAZENDA-Decreto de 22 de novembro de 1906
- Passa ti j urlsdicção da Alfandega de Corumbá
a Mesa de Rendas de Bella Vista, no Estado de
Matto Grosso................................. 1062

N. 6246-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto
de 22 de novembro de 1906- Abre ao Ministerio
da Justiça e Negocíos Interiores créditos supple
montares ás verbas 113. 20 e 38 do art. 2° da lei
n. 1453, de 30 de dezembro do 1905............ 1062

N. 6247-MARINHA-DeereIo de 29 de novembro de 190fo
-e-Altera o plano de uniformes mandado observar
pelo decreto n , 6195, de 24 de outubro ultimo.. 1063

N 6248-MARlNHA-Decrelo de 29 de novembro de 190fo
- Abre ao Mlnísterlo da. Marinha o credito de
55:000.) para attender as despezas autorizadas
pelo § li" do art.' 7' da lei n. 1453, de 30 de
dezembro de 1905............................. 1064

N. 6.249-JUSTIÇA E NEGOCI08 INTERIORES ~ Decreto
de 29 de novembro de 1906 - Abre ao Ministerio
da Justiça e Negocias Interiores o credito extraoe
dínario de 9:810$747 para pagamento da gratí
flcação a que tem direito o professor do Instituto
Nacional dos surdos-Mudos José Rabeilo Leite
Sobrinho , " , • • .. . . 1064

N. 6250-FAZENDA-Decreto de 29 denovembro de 1906
-r- Abre ao Ministerio da Fazenda. o credito 'de
6:492$940 para pagamento ao tenente-coronel
José Faustino da Silva, em virtude de sentença
judíclerta.. . IOfo5
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N. 0251-FAZENDA-Deereto de 29 de novembro de 1900
- Abreao Mínísterío da Fazenda o credito ex
traordínarío de2:593$1389, ouro, e 106:474$956,
papel. para pagamento de dividas de exercíeíos
dndos......................................... 1065

N. 6252-FAZENDA-Decreto de 29 de novembro de 1900
- Declara sem elfeito o decreto n, 1935, de 14
de janeiro de 1895, que concedeu autorização á
Companhía íngleza «The Royal Insurance Co91~

pany » para estabelecer uma agencia no Bstado
do Paranó,.................................... 1066

N. 6253-FAZI'JNDA-Decretode 29 de novembro de 1900
- Concede autorização á Companhia «Man...
nheímer ·Wersicherungs Gesellschaft » para es~

tabelecer uma agencia na cidade de Manãos, no
Amazonas .•••••.• ' __ . _ , •• 1066

N. 0254-FAZENDA-Decretode 29 de novembro de 1900
-Cóncede igual autorízação ã mesmacompanhia
para a cidade do Rio Grande................... 1067

N. 8255-FAZENDA - Decreto de Ode dezembro de 1900
- Abre ao Minísterio da Fazendao credito de
40:000$, supplementar á verba-Ajudas de custo
do orçamento para o exercíclo dé 1900..•.•.• ; .• 1067

N. 0255 A-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES-Decreto
de 6 de dezembro de 1900 - Abro ao Mlnisterio
da Justiça c Negocias Interiores acredito de
1:070$, supplementar à verba n. 28 do art. 2'
da lei de orçamento do exereícío de 1900... ..... 1008

N. 6.250 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICA8 
Decreto de 6 de dezembro de 1900 - Approva
os planos e orçamento. na ímportancía de
558:001$365, do trecho da muralha do caes em
construcção uo porto de Manáos, a partir da
rampa do Mercado em direeção á parte já cons-
truída o ••• o • • • •• • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • !O68

N. 6257 - RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto de 8 de
dezembro de 1906- Publica a adhesão da Re
publica do Equador aos Accordos relativos ao
serviço de vales postaes o á troca de eneom
mendas postaes, concluídos em Washington em
15 de junho dé 1897•.• o o 0 ••• o. o. 1009

N. 6258 - LNDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de O de dezembro de 1900- Abre ao
Ministerio da Industria, Viação e Obras Publleas
o credito especial de 600$ para occorrer ao pa
gamento dos vencimentos do. chefe de secção,
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addido ãquella Secretaria de Estado, Rubem
Tavares, correspondentes ao período de 28 de
novembro a 3i de dezembro de i905.. •.•••.•••• 107i

N. 6259-FAZENDA-Decreto de 13de dezembro de i906
- Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de
2:858$400 para pagamento da dífferença de soldo
ao soldado reformado do Exercito João de Ma-
galhães Faria q • • • • • • • • • • • • • • • • 1071

N. 6il60-JUSnCA II NEGOCiOSINTERIORES - Decreto
de 18 de' dezembro de 1906 - Abre ao Ministerio
da Justiça e Negocias Interiores o credito especial
de 8:935$483 para pagamento ao bacharel
Franklin Atnerico de Menezes Doría (Barão de
Loreta) devencimentos correspondentes ao pe ..
riodo de I de maio de 1905 a 27 de outubro
de 1906....................................... 107i

N. 6261-JUSTiÇA E NEGOClOS INTERiORES - Decreto
de 13 de dezembro de 1906 - Abre ao Mínísterío
da justiça e Negocias Interiores o credito especial
de 30:000$ para despesas com a representação
do Brazll no 3" Congresso Medico Latino Ame-
ricano........................................ 1072

N. 626B - INDUSTRIA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
Decreto de 13de dezembro de 1906- Approva os
planos e plantas apresentados pela « The Rio de
Janeíeo Tramway Light and Power Company,
Límlted » para a construccão das linhas de trans
missão do energia electrica derivada da usina
do Rio das Lages e declara desapropriados os
predíos e terrenos compreuendtdos nos refe-
ridos planos.................................. 1072

N. 6263- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto de 13 de
dezembro de 1906 - Abre ao Ministerio das Re
lações Exteriores o credito de 99: 133$299, ouro,
supplementar ás verbas 5"'. na parte do pessoal, e
6" do art. 5° da lei n. 1453, de 30 de dezembro
de 1905, afim de dar execução ao disposto no de-
creto n. 1561 A, de 2Bde novembro do 1906..... 1073

N. 6264 - INDUSTRiA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLiCAS
Decreto de l~ de dezembro de 1906 - Approva
as plantas para o prolongamento da Avenida
Beira Mar atê a nova rua parallola á Avenida
Central e declara desapropriados os predios nellas
comprehendidos "................ 1075

N. 6265 - INDUSTRIA, VIACÃO E OBRAS PUBLICAS 
Decreto de 13de dezembro de 1906 - Autoriza a
« Compagnie Françaíse des Cables 'í'elegraphí-
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ques » a mudai' o pouto de aterramento do seu
capo de Pinheiro para a Ponta da Atalaia, pro.
xímo a Salinas................................ i076

N. 6266-- lNOUSTRIA, VIACÃO F; OBRAS PUBLICAS
Decreto de i3 de dezembro de 1906 - Supprime
o lagar de presidente da. comraíssão fiscal e admí
'ntetrativa d<18 obrasdo porto do Rio de Janeiro,
e dá outras providencias ., . " 4' • • 1077

N. 6267-FAZENDA-Deereto de 13 de dezembro de .1906
- D(~ regulamento para, execução da lei n. 1575,
de 6 de dezembro de 1906, creando a Caixa do
Conversão..... ...••.••.•.••••....•...••...... 1077

N. 62B8-JUSTIÇA E NEGOClOS INTElUORES-Decreto
de 13 de dezembro de 1906- Crea uma brigada
de infantaria: do Guardas Naclonaes na comarca.
de .Itaperuna, no Estado do .Rlo de.Janeirov.v ; , , 1087

N. 6269-JUST1CA E NEGOClOS INTERlORES-Decreto
de 18de'dezembro de 1906 -Abro ao Ministerio
da, Justiça e NegociasInteriores o credito especial
de 26:046$ para pagamento de gratíücações addi
cíonaes, vencimentos e porcentagens a empre-
gados da Secretaria da .Camara dos Deputados.. 1088

N. 6270-GUERRA - Decreto de 19 de dezembro de 1906
- Abre ao Minísterío da Guerra o credito de
941:420$740, supplementar á verba do art, 9'. § 15
(transporte de tropas), da lei n , t453, de 30 de
dezembro de 1905............................. 1088

N. 6271- GUERRA - Decreto de 19 de dezembro de 1906
-Abre ao Ministerio da Guerra o credito especial
de 4:912$451 para pagamento de vencimentos a
Francisco Ferreira da Rosa, professor do Collegio
Militar. • •• . •• . • . • . . • . • . • . • • •• • . • . • • . • • • . . . • . • 1088

N. 6272- RELAÇÕF;S EXTERIORF;S - Decreto de 20 de
dezembro de 1906 - croa um Consulado em
Dover......................................... 1089

N. 6273-FAZENDA-Decreto de 20 de dezembro de 1906
- Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de
2:666$656, supplementae ~ verba - Thesouro
Fedel'al- do orçamento vigente. . . . . . . . . .. . . . . 1089

N. 6'274-.lUSTIÇAE NEGOCIOS INmRIORES - Decreto
de 20 de dezembro do 1906- Abre ao Minístet-ío
da Justiça e 'Nogocias Interiores o credito de
115:453~d77. supplementar á verba n. 28 do
o,r't. 2' da lei n, 1403,de 30 de dezembro de 1905. 1090

N. 6273-.JUSTIÇA E NEGOClOS INTEIUORES - Decreto
de 20 de dezembro de 1906 - Abre ao Ministerio
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da Justiça e Negocias Interiores, pOI' conta do
exercicío de 1906, o credito supplementar de
577:500$. sendo: 132:300$ á verba-Subsidio dos
Senndores - e 445:200$ á verba. - Subsidio dos
Deputados •• • • • . .. .. .... .. .. • . • .. .. .. .. . . .. • .. • 1090

N. 0276-JUSTiCA E NEGOCiaS INTERiORES - Decroto
de 20dê dezembro de lÇ)Oô - Abre ao Ministerio
du. Justiça c Negocíos Interiores o credito especial
de 36:827$500 para pagamento á Imprensa Na
cional da despeza com a impressão da obra de
A. Sergípe « A nova luz sobre o passado»...... 1090

N. 6277-:-JUSTIÇA E NEGOCiOS INTERIORES ~ Decreto
de 20 de dezembro de 1906-Autoriza o dírector
da Escola de Pharmacla, Odontologia e Obste
tríeía do S. Paulo a íncluír o estudo da physíca
e da chímica no curso 'de odontologia da mesma
escola. .. • .. . .. .. .. . • . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 1091

N. 6278 - INDUSTRIA. VIACÃO E OBRAS PUBLIOAS
Decreto de 20 de deiembro de 1906 - Abre ao
'Ministerioda Industria, Viação e Obras Publicas
o credito de 250:000$ para ser applícado aos tra
balhos do prolongamento. da linha do centro da
Estrada de Ferro Central do BrazH.............. 1091

N. 6270 - INDUSTRIA. VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
Decreto de 20 de dezembro de 1906 - Abre ao
Minlaterío da Industria, Viação e Obras Publicas
o credito de GOO:OOO$ para ser applícado aos tra
halhos de alargamento da. bitola da Estrada. de
l'erro Central do Brazil, do Taubaté a S. Paulo. 1092

N. 6280 -INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
Decreto de 20 de dezembro de IIJOG - Abre ao
Mlnisterlo da Indusu-ía, Viação e Obras Publicas
o credíto de 300:000$ para ser applícado aos tra
balhos de alargameuto da bitola da Estrada de
Ferro Central do Braztl, entre Gagé e o kilo-
metro 50I. .. . .. • .. .. . ... . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 1002

N. 6281 - INDUSTRlA, VIAÇÃO E OBRASPUBLICAS
Decreto de 20 de dezembro de 1906 - Abre ao
Mlnísterio da Industría, Viação e Obras Publicas
o credito especial de 11:916$666 para pagar a
J.:tymo Augusto Oliveira da Gama, de alugueis e
reparos dos predlos em que funccionoua Admi
nistração dos Correios do Esta~o do Par~i........ ]092

N. 6282 - INDUSTRlA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
Decreto de 20 de dezembro de 1006 _ Abre ao
Ministerio da Indnstría, VÜl..ção e Obras Publicas
o credito de 5:520$511 para pagamento de venci-
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mentos deVidos a. diversos, íunccíonarios aposen-
tados da Repl1rtição Gerai dos Te1egraphos e da
Administração dos Correios de Pernambuco..... 1093

N. 6283 - INDUSTR1A, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 20 de dezembro de 1906- Concede
autorização á Companhia e Port of Pará» para
funceionar na Republica....................... 1093

N. 6284- Não foi publicado no Dtarto Official.......... !l08

N. 6285 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
Decreto de 20 de dezembro de 1906- Concede as
vantagens e regalias de paquete aos vapores
e S. Luiz» e « Canoé », de propriedade da Com
panhia 0ommercio e Navegação................ 1108

N. 6286-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de 21 de dezembro de 1906- Crea mais uma
brigada de infantaria de Guardas Nacíonaes na
comarca de S. José da Boa Vista, no Estado do
Paraná '" !l09

N. 6287-JUSTiÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de 21 de dezembro de 1906 _ Crea mais uma
brig'tda de oavallaría de Guardas Nacíonaes na
comarca de Ponta Grossa, no Estado do Paraná. 1!l0

N. 6288-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de 21 de dezembro de i906 - Crea mais uma
brigada de infantaria de Guardas Nacíonaes na
comarca de Batataes, no Estado de S. Paulo.... lUO

N. 6289-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de 21 de dezembro de 1906 - Crea mais uma
brigada de infantaria de Guardas Nacíonaes na
comarca de Belém do Descalvado, no Estado de
S. Paulo !l!l

N. 6290-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de 21 de dezembro de 1906- Abre ao Míuísterío
da Justiça e Negocias Interiores, por conta do
exercícío de 1906, o credito supplementar de
68:000$, sendo: i8:000$ á verba - Secretaria do
Senado e 50:000$ á verba - Secretaria da Ca-
mara dos Deputados '" 1111

N. 629i-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de 27 de dezembro de 1906 - Abre ao Ministerio
da Justiça e Negocios Interiores o credito de
283:664$204, supp1ementar á verba .- Soceorros
Publicas - do exercício do 1906................ 1112

N. 6292-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de 28 deldezembro de 1906- Abre ao Ministeria
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da Justiça e Negocias Interiores o credito de
~53$338 para pagamento de vencimentos do con-
tInUO da Secretaria do Senado, dispensado do ser-
viço, Delphim de Azevedo Maia ..••...• ,....... 1115

N. 6293-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de 28 de dezembro de 1906 - Abre ao Ministerio
da Justiça e Negocias Interiores o credito extraor..
dinario de 65:000$ para Decorrer ás: despezas com
a tnstallação do Arohivo Publico Nacional no
edíâcío á praça da Republica................... IIl5

N. 6294-MARINHA-Decreto de 29 de dezembro de 1906
- Abre ao Miuisterio da Marinha o credito de
171:178$669, supplementar, ás verbas 15" e 26'
do art. 6" da lei n. 1453, de 30 de dezembro
de 1905....................................... 1Il6

N. 6295-.JUSTIÇAE NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de 29 de dezembro de 1906 - Crea vanos legares
no Instituto Benjamin Constant................ 1116

N. 6296 - RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto de 29 de
dezembro de 1906-Publica a accessão da Islandia
á Convenção Telegraphica Internacional cele-
brada em S. Petersbnrgo a 22 de julho de 1875.. 1117

N. 6297-INDUSl'RlA, VIAÇÃO ]C OBRAS PUBLICAS
Decreto de 29 de dezembro de 1906 - Approva o
plano geral para melhorar o abastecimento do
agua á Capital Federal e declara sem efleito o
decreto ri. 6204, de 30 de outubro do corrente anno I! 18

N. 6298 - INDUSTRIA, VIAÇÃO]C OBRAS PUBLICAS 
Decreto de 29 de dezembro de 1906- Abre ao
Ministerio da Industría, Viação o Obras Publicas
o credito de 15:000$ para auxiliar a impressão
do jWanual w. A. Ilenry Feeâ asui Feedings..... 1130

N. 6290 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
Decreto de 29 de dezembro de 1006- Abre ao
Ministerio da Indusúcla, Viação e Obras Publicas
o credito de 17:663$, supplementar á verba 3' do
art. 14 da lei n. 1453, de 30 de dezembro de 1906 1I31

N. 6300-FAZENDA-Decreto de 20 de dezembro de 1906
- Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de
30:000$623 para pagamento ao alferes reformado
da. Brigada Policial, Alfredo Marques de Oliveira
Paes, em virtude de sentença judiciaria........ 1131

N. 6301-FAZENDA-Decreto de 29 de dezembro de 1906
- Abre ao Mínísterío da Fazenda o credito de
3:600$para pagamento a Arthur Amerieo Belém,
em virtude de sentença judIeiarla.............. 1I32
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N. 6302-FAZENDA-Decreto de 29 de dezembro de 1906
- Abre ao Minísterio da Fazenda o credito de
16:500$ para pagamento ao bispo D. Carlos Luiz
de Amour,em virtude de sentença judiciaria.•. . 1132

N. 6303-FAZENDA-Deereto de 29 de dezembro de 1906
- Abre ao Mlnísterio da "Fazenda o credito de
153:411$075 para pagamento ao coronel Lauro
Domingues Pratos o outros, em virtude de sen-
tença judícturía .....•••.• ,:.................... 1133

N. 6304-.lU8TIÇA E NEGOClOS INTERIORES - Decreto
de 29 de dezembro de 1906 - Abre ao Ministerio
da Justiça e Negocias Interiores o credito de
90: 4S0$300 para occorrer ás despezas com a su b
stttuícão de tapeçarias, moveis e com diversas
obras nos edíâcíosdo Senado Federal e da oa-
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DECRETO N.OOSO - DE 3 DE .JULHO DE 1900

Proroga por mais cinco annos o prazo para a conclusão das obras
de que e cessionár-ia a Companhia Docas de Santos.

o Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazíl,
attendendo ao que requereu a Companhia Docas de Santos,
decreta:

Artigo uníco. Fica prorogado por mais cinco annos, a
terminar em 1912, o prazo a. oue se refere a clausula V do
decreto n. 942, de 15 de julho de 1892, para a conclusão das
obras do caos, de que é cesstonaría a.referida companhia, de
accordo comas clausulas qne coro. este baixam, assígnadas peJo
Ministro de Estado-dos Negocias da Induetría, Viação e Obras
Publicas.

Rio de Janeiro, 3 de julho de 1006, 18' da Republíca,

FRANCXSCO DE PAULA RODRlGUES ALVES~

[Lauro' Severiano 11(üUer~·

Clausulas a que se refere o decreto o, 6~8~ desta data
I

Fica prorogado por mais cinco annos, até 7 de novembro
de 1912,0 prazo a que se refere a clausula V do decreto n. 942
de i5 de julho de 1892, para as obras do eaes de Santos, de
que é cessíonaría u companhía Docas de 'Santos.

Il

A 1ll.urIlJha' do caes.xlesde.Paquetã até Outeírinhos, deverá,
estar concluída a 7 de novembro de 1909' e o grande aterro
correspondente ao mesmo trecho de caes a i denoveIllbro
de 1912.



708 ACTOSDO PODER EXECUTIva

!lI

A companhia fica. obrtgade, a construir. dentro do pri
meiro dos prazos de que trata a clausula antecedente um
edíücío adequado ao serviço das agencias do Correio e 'Tele~
graphoe, submottendo opportnnamente á approvação do Go
verno a indicação do local e as respectivas plantas, devendo
o custo das mesmas obras, devida.mente justificado,-ser levado
li conta do capital da companhia.

IV
A compannía fico, tambem obrigada a construir o dique de

130m de comprido e 30m de largura, de que trata o decreto
n. 1155. de 7 de dezembro de 1890. alterando aquellas dimensões
para. 200m de comprimento e 40m de largura, e a. concluír a
sua oonstrucção até 7 de novembro de 1914.

Rio de Janeiro, 3 de julho de 1906.- Lauro Seoeríono
Müller.

DECRETO N. 6081 - DE 9 DE JULHO DE 1906

Abre ao Ministerio da Justiça e Negoctoa Interiores o credito
de 133:740$517, eupplementar- á verba -~ Soccorr os Pu
bdoos - do eaerctcio de 1906.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do BrazIl,
tendo ouvido previamente o Tribunal de Contas, nos termos do
<ut.70, § 5(1, do regulamento approvado pelo decreto -n.2409,
de 23 de dezembro de 1896. resolve, de aceordo com o disposto
no art. 26. n. i, da. lei n. 1453. de 30 de dezembro de 1905.
abrir ao Mínístcno da Justiça. e Negocios Interiores o credito de
133:740$517. supplementar á verba, - Soccorros Públicos - do
excrctclode 1906, para pagamento de despesa dessa natureza,

Rio de Janeiro. 9 de julho de 1906. 18' da Republtca ,

ll'RANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Felix Gaspar de Barros e Almeida.

DECRETO N. 6082-DE 9 DE JULHO DE 1903

Ores urna brigada de cevallaría de Guardas Nactonaea na comarca
de Bclmcnte, no Estado du Bahia.

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazü.
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896.
decreta:

Artigo unico. Fica ereada na Guarda Nacional da comarca
de Belmonte, no Estado da Bahia, uma brígada de cavallarla,
comadesignação de 78e., a qual se constituirá de dous regi-
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mentes, ns. 155 e 156, que se organizarão com os guardas
qualificados nos dístrictos da referida comarca; revogadas as
disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de julho de 1900, 18' da Republlca.,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Felia: Gaspar de Barros e Almeida.

DECRETO N. 0083 - Não foi publicado no Dícrío Offici"l.

DECRETO N. 00S4 - DE 10 DE JULHO DE 1900

Abr-e ao Miniater-io da Indústria, Viação (J Obras Publicas o credito
de 11: 100$178, destinado ao pagamento das gr'atifleaçõcs que
deixaram de receber os amanucnscs e praticantes da Adminis
tração dos Correios do Díetvícto fi'cdcrale Estado do Rio de
Janeiro que exerceram em ccmmíséão o Jogar de fiel nas
succursaes.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,

usando da autorização contida no art. 15 da lei n , 7453. de 80
de dezembro de 1905, decreta :

Artigo unico. Fica aberto ao Minísterío da. Industrla,
Viação e Obras Publicas o credito de 11:100$178, destinado ao
pagamento das gratificações que deixaram de receber os ama
nuenses e praticantes da Administração dos Correiosdo Districto
Federal e Estado do Rio de Janeiro, quo, nos perícdoe de 15 de
novembro a 31 de dezembro de 1902 e de I de janeiro a 31 de
dezembro de 1903 exerceram em commíssão o Jogar de fiel nas
succursaes da mesma administração.

Rio de Janeíro, 10 de julho de 1900, i8" da Republica ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Seoeríono Müller.

DECRETO N. ô085-DE 11 DE JUI.lIODE 1906

Abre ao Miníster!o da Guerra o credito de 82:305$930, por conta do
decreto legislativo n, 1390, de 4 de outubro de ::1905.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
de accordo com a autorização contida. no decreto legislativo
n. ~39(}J de4 de outubro de 1905, resolve abrir ao Mínísterio
da Guerra o credito de 82:305$930 para as obras de adaptação
do edifieio destinado ao Hospital Militar em Porto Alegre.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1900, IS' da Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Francisco de Paula A1'gOUO,
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DECRETO N. 6086 - DE lt DE JULHO DE 1906

Abre ao Ministerio da Marinha o credito de 22:300$ para tranafe
rencía e installacão de diversas repartições da Marinha no
ediücío que .pertenceu ao Club Naval.

O Presidente da Republíea dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe foi conferida pelo § 3° do
art. 7'.da lei n. 1453, de 30 de dezembro do armo proxímo
findo, para despender até a quantia de 700:000$ com a com
pra do edifieio pertencente ao Club Naval e nelle installar
diversas repartições dependentes do Mínísterio da Marinha,
resolve abrir ao mesmo Ministerio o credito de 22:300$. saldo
daquella .importancta, afim de realizar a transferencia. e
ínstallação das mesmasrepartições no supradíto .edificío.

Rio de Janeiro, II de julho de 1906, 18' da Republlea.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Julio Ceear de N01"Onha.

DECRETO N. 6087- DE 18 DE ,JULHO DE 1906

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 22t: 039$460 para occor ..
rer ao pagamento devido á Companhia Lloyd Beaaíleíro, em
vir-tude de sentença judíciar-ia,

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazfi,
usando da autorização contida no art. 20, n, 18,da lei n. 1316,
de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33 da
de n . 1453, de 30 de dezembro de 1905, e a que se refere o
decreto n. 5875, de 27 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o
Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2', § 2', n, 2,
lettra e.. do decreto legislativo n , 392, de 8 de outubro. de
1896, resolve abrir ao Mínlsterío da Fazenda o credito de
221 :039$460 para o cumprimento da carta precataria expedida
em 24 de abril ultimo pelo juizo federal da, I' Vara do Dís
tricto Federal, requisitando o pagamento de prínclpal, juros
da mora 'e custas, a que'foi oondemnada a União, na acção
movida pela Companhia Lloyd Braztleiro e a que se refere o
aecordão do Supremo Tribunal Federal n. 754; de 20 de ja
neiro do corrente anno,

Rio de Janeiro, 13 de julho de 1906, 18' da Republica ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Buíhões ,
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DECRETO N. 6088 - ns 13 l)E JU(,TIO l)E 1906

Concede autorização ao Banco AlUança, da cidade do Porto,
Reino de Portugal, para estabelecer uma {mal na cidade
do Rio de Janeiro.

O Presidente da Republícados 'Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao-que requereu o Banco Alliança, com -séde na ci
dade do 'Porto, Reino de Portugal, resolve conceder 'ao ,mesmo
banco autorização para estabelecer uma filial nesta cidade?
mediante as clausulas abaixo mencionadas, .flcando .sem effeíto
o decreto n. 5958, de 6 de abril ultimo, que concedeu antorí
zação para o estabelecimento de uma agencia.

o prazo de duração da presente concessão será de vinte
annos.

Il

o banco sujeitará a administração de sua -filial ãs leis e
regulamentos que regem aotualmente no Brazil ou de futuro
regerem os estabelecimentos da mesma natureza,fundados
por sociedades anonymas, podendo realizar as operações men
cionadas nos seus estatutos, com excepção das referentes á cir
culação de que trata o art. l° dos mesmos estatutos.

III

O banco ficará sujeito ás leis e .tríbunaes brazüeírosvquanto
ás questões que sobrevierem entre elle e .quaesquer inter
essados domiciliados no Brasil,

Sujeitar-se-ha., outrosim, á fiscalização do Governo, sendo
pelo banco satisfeitas as dsapazaa com essa físealízação,

IV

Não serão observadas no 'Brazil quaesquer alterações que
se fizerem nos estatutos do banco, emquantonãoforem appro
vadas pelo Governo.

V
OGoverno reserva-seo direito de cassar a presente autori ..

zação, em qualquer tempo, no caso de verificar que a filial
infringe as leis brazíleíras, executando actos por ellas prohí
bídos,

VI

A filial terá um ou mais adniínístradores, munidos -de
todos os poderes derepresentação ,

Rio de Janoiro, 13 do julho de)g05, 18' ila Republloa,

FRANOISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.
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Estatutos do Banco All:ii.ança

CAPITULO I

Art. 1. (I A companhia, denominada - Banco Allíança 
com 'a sua séde na cidade 'do Porto, tem por fim não Só as
operações de banco de circulação, depositas e descontos, mas
ainda. todas as que forem proprias da sua natureza. -.8 vão
mencionadasneste estatuto, concorrendo também para a ma
nutenção do credito publico.

Art. 2.' A associação dos eapítaes para este banco for
mará um fundo de 4.000:000$, divididos em 40.000 aeções de
100$ cada uma, nominativas, transferrveís, por endosso ou
habilitação legal, devendo ser averbada a sua transferencia.

§ 1.0 As acções nominativas, podem transformar-se em
acções ao portador, depois do Integralmente pagas.

§ 2. o O banco realizará o seu fundo por entradas em
moeda metallíca, nunca superiores a 20 % de cada acção, e
com intervallo não inferior a. tres meses, menos a primeira
entrada, que será satisfeita logo que for exigida.

§ 3. (l Não poderá o banco tunceíonar sem ter realizado a
quinta parte do seu capital,

§ 4.' As quatro restantes quintas partes do capital social
entrarão em caixa, nas épocas marcadas pela direeção, segundo
as exfgenclas das operações do banco, de aecordo com o con
selho fiscal.

§ 5.(l Poder-se-há elevar ou diminuir o fundo, quando for
conveniente, e competentemente resolvido.

§ 6.' A elevação do fundo não irá além de 4.000:000$000.
§ 7.° As acções serão sempre emittidas ao par, menos as

que forem vendidas em ,praça publica.
Art. 3.(l E' determinado e obrigatorio para os accíonístas

o prazo da associação, emquanto as leis geraes o permíttam
e o conserve a lei particular do banco.

Art. 4.° O accíonísta não é responsável por mais -doque
o nominal das suas aeções, e tem direito á quota. annual dos
lucros e â parte que deve pertencer-lhe, no caso do banco
liquidar, ficando em tudo sujeito ás disposições que regem a
associação.

§ 1.o O accionista que não satisfizer a primeira entrada.
será responsavel 'pela subscrípção que tiver feito, mas esta.
responsabilidade ·ficará extincta, si antes de ser accíonádo
judicialmente pelo banco houvar novo subscríptor que o sub
stitua e a satisfaça. O que satisfizer a primeira entrada, e
deixar de satisfazer qualquer das outras, sem causa [usââcada,
perderá, a beneficio commum dos associados, os pagamentos
que houver feito, e as acções serão vendidas em hasta publica,
ficando o mesmo aceíonísta responsável pela differença para.
menos que houver na venda, e pelo juro legal da mora.

§2.o Na acquisição das acoões de novo emittidas, pre
ferÍl'á o accíonísta na proporção das primitivas que possuir.
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§ 3.° O aceionísta, que tiver declarado que caccelta as
aoções de novo emíttídas, que lhe couberem na. distribuição.
e não solicitar o seu recebimento, ou não satisfizer a primeira
entrada, ou algumas das subsequentes, incorrerá nas penas
commínadas no § l° deste artigo.

§ 4.° Quando o accíonísta não tiver declarado, no prazo
que lhe for prescrípto, que acceita as aeções de novo emittidas,
que lhe couberem, serão estas vendidas em hasta publica por
conta do banco.

Art. 5.° Haverá, um fundo de reserva, que assegurará ao
aceíonista o dividendo annual de cinco por cento, para o caso
em que o resultado das operações do banco não produza esse
dividendo e quando as círcumstanctas o autorizem.

§ 1. o Este fundo é fixado na soroma que perfaça cinco por
cento do capital do banco, e formar-se-na até completar-se
quantas vezes for preciso, pela separação da metade do que
exceder a cinco por cento dos lucros, e que não tiver outra.
applícação, consignada neste estatuto.

§ 2. o O lucro resultante da arrematação das aocões, por
conta do banco, será na totalidade applieado para aquelle fundo.

Art. 6. 0 A assembléa geral. composta dos accíonístas de
cinco ou mais acções, constítuída, e deliberando legalmente,
'representa a universalidade dosdireitos soeíaes do banco.

Art. 7. 0 A assembléa geral delega em bres mandatarios,
revogavets e temporaríos, o cumprimento das suas determina
ções e a execução das operações do banco, sendo estes mandata
rios sujeitos á ínspeeção de um conselho fiscal de sete vogaes,
tudo na fórma deste estatuto.

§ 1. o Não pode o aecíonista exercer ao mesmo tempo dons
cargos electivos.

§ 2.° Tanto os vogues do conselho fiscal, como os gerentes,
devem pertencer á. assembléa geral.

Art. 8. 0 Fóra do Porto, ou seja DO Reino, ou no estrangeiro,
o banco, Si lhe convier, operará de per si, ou de combinação
com outras casas bancarias por delegações ou agencias de
nomeação da. gerencia, com regulamento propnío e fiança,
quando necessarío for.

CAPITULO II

FACULDADES, ISENÇÕES E OBRIGAÇÕES ESPECIAES

Art. 9.' E' permittida ao Banco Alliança a emissão de notas
ao portador, e á vista, em quantia até tres quartas partes do
capital realizado e eífectivamente pago.

§ 1. o Estas notas serão pagaveis no Porto, em conformidade
comas leis que regularem. o curso da .moeda.

§ 2.' As notas serão da importancia de 10$. 20$, 50$ on
100$,conforme o § l' do art. 4' da carta de lei de 13 dejulho
de 1863, qne autorizou a fundação do banco.
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Art. 10. O banco-tará sempre nos seus cofres, .em _metaes
de ouro ou prata, .pelomenos um terço do quedever 'por letras
á vista, por notas .em círculação e ·por deposíáos. -(Art. 4°,§ 3°
da carta de lei de 13 de julho de 1863.)

Art. 11. O banco fica isentada contribuições e impostos, de
qualquer naturesapeío tempo que os bancos já' estabelecidos
neste Reino. por disposições legislati-vas anteriores,ainda tenham
direito a gosar de íguaes favores e isenções.

Paragrapho uníco, Fica, porém, obrigado o banco ao paga
mento de 20 réis dê sello nos livros de depositos , cheques e reei
bos de que se servir. (Art. 6' e paragrapho uníeo da citada 101.)

Art. 12. As aocões, apQUc6S, fundos, Iucroa .ou depositos e
quaesquer valores, Iígados ao banco. pertencentes a estrangeiros,
serão Invíolaveís em qu vesquer casos, ainda. mesmo de guerra
com as respectivas nações. (Art. 5° {la citada. lei.)

Art. 13. Não possuirá o Jianeo senão os bens de raiz, que
lhe forem índíspensaveís, e Só temporartamente .,llossuirá
aquelles que adquirir por eífeíto das suas. operações, Osbens.de
raiz dados em pagamento amigavel serão depl'oropto vendidos
em hasta publica, bem como o serão .aquelles que provierem ao
banco por effeíto de execução e adjudicação.

Art" -l4.Em -todos os emprestímos sobre penhores, contra
ctados sem offensa da .lei, em quassquer dos estabelecímentos do
banco, tindo o prazo do contracto, não 'se convencionando refor
ma, ficarão os respectívos penhores sujeitos á ímmedíata venda
publica, sem outra formalidade que a. assístencia do corretor
onde o houver, ou pessoa que possa fazer fé.

Paragrapho uniao.Pago o banco do capital, juros e despe
zas, o restante do producto do penhor será entregue a quem
pertencer.

Art; 15. Não emprestará o banco sobre o penhor das suas
proprlas acções, senão até 60 o/f) do seu valor no mercado. a
prazo que não exceda &tres mezes e a tê a deelma parte do
fundo social realizado.

Art. 16. Ospapeis endossaveís, e quaesquer conte aetos em
que os gerentes figurarem como particulares, não poderão
constituir alguma, operação do banco.

Art. 17. Quando os prejuízos chegarem a 30 -r; do fundo
social realizado o banco será obrigado á sua dissolução o a
promptaIíquídaeão dos seus ha-veres.

Art. 18. Quando, para. succeder em uma aeção, for necessa
rio chamar o banco ao tribunal competente, a habilitação será
feita li custa dos interessados nella, não ficando o banco ubrigado
ao pagamento de juros pelos dividendos vencidos o em depo
sito.

Art. 19. No fim de cada mez o banco remetterá ao Go.
vemo uma con-tarelatíva ao mez anterior, demonstrando o
seu activo e passivo, com as designações que indiquem o valor
metallico existente no banco e suas agencias. importancia dos
depositas, valores de notas e outros papeis de credito em
circulação) írnportancía das letras acceítas o dos .caeques
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passados ã vista ou a prazo, e de todas as outras operações
que o banco effeetuar ; e no principio de cada. anno remetterá
igualmente ao Governo um exemplae do relatorío da dírecção e
um balanço completo da sua gerencía, extrahído dos livros da
escrípturaeão. (Art. 7" da citada Iei.)

Art. 20. Não augmentarã ou dímínuírã o banco o seu fundo
social, modificará. o. seu estatuto, ou liquidará, sem prévia
autorização do Governo.

Art. 21. O banco fíearã sujeito á ínspecção e fiscalização
do Governo. sempre que este o entenda preciso.

CAPIT ULO III

COM:PLEXO DAS OPERAÇOE5

Art. 22. Todas as operações singulares com individuas,
companhias, corporações, .ou o Governo, comprehendidas até' a
ímportaucta de oíncoeuta contos, .serão símplesmente resolvidas
pela gerencia j até duzentos contos, precisam de autorlzaçâo do
conselho fiscal; desta somma para cima, não serão effeotuadas
sem consentimento da assembléa geral.

Paragrapho uníco. Depois de preenchida a somma de
cineoenta contosvpela operação singular, só o conselho fiscal
poderá permíttír nova operação com o mesmo individuo ou
entidade. Do mesmo modo, depois de preenchida a somma de
duzentos contos. só poderá permittir nova operação com o
mesmo índí vlduo, ou enrídadc, a assembléa geral,

Art. 23~ São operações actívas dobanco:
1.° A compra e venda de metaes preciosos, da títulos de

divida publica fundada, nacional ou estrangeira, de acções de
companhias, que tenham preenchido o nominal, portuguezas,
ou de outras nações, e a de direitos sobre propriedades oi!
heranças no Reino ou fóra deUe.

2. o O desconto de letras provenientes de qualquer -praca
de titulas eommercíaes á ordem, de cedulas ou', titulas do
Estado, deestabelecimentos ou repartições publicas, pagaveís a
prazo certo. que não exceda doze mezes á data. do desconto,

3.1) O contracto de risco, por letra. de boíomoría,
4.1) A teansterencía de fundos para qualquer praça, ou

fornecimentos delles, por effeitos de cartas de credito. devida
mente afiançarias.

5.1) O emprestímo sobre penhor da ouro, prata. brilhantes,
títulos de dtvídavpublica com juro" acções de bancos .ou
companhias, que mereçam credito, generosa mercadorías,
guardadas ·todas as conveníenctas de· segurança parao banco.

6.° O emprestimo ao ocvemo, Munictpalldades, com...
panhías, estabelecimentos e corporações, quando garantias
sufficientes o abonem,

7.° O empréstimo sobre o direito· adquirido á exploração
de minas, privilegio de invenção, empreitadas, ou outro qual..
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quer eontracto em que o. banco possa succeder é traspassar,
e para garantia do capital mutuado, na conformidade das leis
especlaes que regularem estes assumptos,

8.o Oemprestimo sobre material de fabricas, quando se
offereça a devida segurança.

9.° O emprestímo sobre mercadorias existentes nas Alfan
degas, ou em viagem.

lO. Oemprestimo sobre colheitas com a devida fiscalização
e garantia para o banco.

lI. O emprestimo sobre penhor por meio do estabeleci
mento de caixas pignoraticias, ou monte de piedade, com
regulamento proprío, dependente de approvação do Governo,
administração e casa em separado.

12. O emprestímo sobre hypotheca de propriedades ruraes
ou urbanas.

13. O emprestimo sobre hypotheca de terrenos ou predíos.
não onerados por dividas, para. o fim especial de levantar
estabelecimentos índnstríaes, ·que possam offerecer vantagem,
meios para pagamento do capital mutuado, e juros.

14. O emprestímo sobre a hypotheca de terrenos ou
predíos não onerados por dividas, quando pelo novo em
préstimo possa segurar-se divida anterior, contrahida com o
banco.

15. A concurrencía para o estabelecimento de bancos
ruraea no DOUl'O, quando tenham obtido outros meios auxilia
dores, lei e estatuto que os regulem.

AI'i. 24. São operações passivas do banco:
1. o A emissão legal das suas notas.
2. o A guarda em deposito separado, gratuita ou com

premio, de metaes preciosos, joias, espeeíes metallícas, titulas,
ou outros valores, pelo tempo que ao banco convenha.

3.° A guarda, em deposito, no cofre geral do banco, de
dinheiro corrente no paiz, á disposição do depositante, por
conta corrente aberta á sua ordem, até a ímportancía do depo
sito ao qual se poderá abonar juro.

4./l A guarda, em deposito, de pequenas quantias. com
vencimento de juro, por meio de ereação de caixas economícas,
com regulamento privativo approvado pelo Governo, pre
cedendo accordo com o Banco de Portugal. para as terras em
que eUe tem privilegio desta instituição.

5./l As liquidações. ou recepções de heranças, e a compra
ou venda para terceiros, por commíssão, dos valores que o
banco póde comprar ou vender para si, dentro e fóra do país,

6.° O contracto de emprestlmo com juro convencional por
contas correntes, letras, ou promíssorías, com prazo que não
exceda a 12 mezes.

7.° A garantla, por meio de commíssão, em papeis endos
saveís do Governo, corporações ou particulares.

8.° A organização, por meio de commlssões de seguros de
vidas, e do,recrutamento, dotações e,annuídades, constítuídos
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os interessados em mutualidade, com regulamento proprío,
dependente da approvação do Governo, e escrlpturação em se·
parado, sendo os fundos convertidos em títulos de divida fun
dada, ou quaesquer outros.

Art. 25. Si ao banco convier, destinará parte do seu fundo
ao seguro contra íncendí o em predíos ou mercadorias, for
mando uma secção particular para esta operação, com regula.
menta proprio, que será approvado pelo Governo.

Paragrapho uníco. Ao fundo destinado e separado para
esta operação não corresponderà emissão alguma de notas.

Art. 26. São ínterdíctas ao banco outras operações, que não
sejam as consignadas nos artigos antecedentes.

CAPITULO IV

ASSEr.rBLlÍ:A GERAL

Art. 27. A assernbléa geral dos aceíonístas, constituida em
forma, terá duas reuniões ordinarias cada anno, a primeira no
mez de janeiro, designada e annunclada pelo conselho fiscal, e
a segunda pela assembléa na primeira sessão. Reune-se. extra
ordinariamente segundo as disposições do estatuto.

Art. 28. A assembléa geral não se considera constituída
sem a eomparencta pessoal de 30 accíonlstas, pelo menos, que
tiverem voto.

§ 1.0 O aecíonísta , ainda que possuidor de mais de cinco
aeções, não tem senão um voto.

§ 2.0 O voto é pessoal, e só admittido por procuração para
o marido pela mulher, para o tutor pelo pupíllo, para o aocío
pela firma, e para o representante de corporação por esta.

§ 3.0 A faculdade do, voto, para as sessões ordtnarías, ve ..
ríâcar-se-ha pela lista impressa, que deve ser remettida a cada
acoíonísta, do qual se souber a resldeneia, com a carta eonvo
catoria, 15dias antes daquelle designado para 11 reunião.

§ 4.° Nesta lista serão escriptos os aoeionístas constantes
do registro respectivo, até ao período que terminar no pri
meiro dos 15 dias anteríores áquelle em que" a lista deva ser
remettida.

§ 5.° Quando se não reunirem 30 aecionistas para forma
rem a. assembléa geral, será esta transferida para dia. proxímo,
devidamente annunclado, no qual a, assembléa se poderá eon
stituir com 20 accionístas.

Art. 29. Reunír-se-ha a assembléa geral extraordlnaría
mente:

!O, quando o conselho fiscal a convocar, pelas attríbuíções
que o estatnto lhe dá ;

2°, quando a gereneia o requer;
3°, quando 10 aceíoníatas, com voto, o requererem ao pre

sidente da. assembléa, ou a quem suas vezes fizer.
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Paragrapho uníeo. A convocação extraordinaría para. caso
urgente, será feita. por simples annuncios nos jorhaes: ,de'si
~nando o objecto,proposta ou reque!?imento.. A que ~ão for
Julgada urgente far...se-há, além disto, por cartas' eonvo
catarias.

Art. 30. A mesa da. assembléa geral" que dirigirá os tra
balhos delta, será. composta de' um presidente; um více-presí..
dente e donssecretacíos,

§ l.' O vice-presidente substituirá o presidente, quando
este não comparecee. ou estiver impedido.

§ 2. 0 Na falta dopresidente e vice·:presidente, ,presid~rà o
accíonísta por maior numero de aeções que estiver presente,
ou quem a assembléa resolver, por aeclamação ou indicação
de qualquer dos seeretaríos.

§ 3. 0 Na falta de um ou de ambos os secrstaríos, o presí
dente chamará, dos accíonístas presentes, quem substitua a
falta,

Art. 31. A mesa será eleita por maioria relativa e o seu
encargo durará por tres annos,

Art .. 32. A assembléa geral elegerã e resolverá. p'or maior
numero de votos, excepto nos casos em que o estatuto dispõe
diversamente.

Paragrapho uníco, As eleições serão feitas por escrutínio
secreto. As outras votações far-se-hão por escrutínio, palavra,
ou signal convencional, conforme o determinar a assembléa,
por indicação do presidente ou pFoposta de qualquer aceto
nista..

Art. 33. E' da competenoia privativa da assembléa geral:
i-; eleger' a mesa, conselho fiscal o'gerencia,;,
2°, nomear' qualquer commissão ,que entender- neeessaría ;
3Q~ estabelecer no começo de cada anno os vencimentos da

gerencía e autorizar o quadro e ordenados d6S empregados do
banco, quando opportuno for;

40', exonerar o gerente' ou gerentes, quando deixarem de
cumprir com OS- deveres,doseu mandato; _

5o~ discutir os' pareceres: do,ccnselhofiscal, ou commíssêes
especíaes sobre o relatorío e contas annuaes da gerencía ou
propostas que para os fins do banco tiverem sido devidamente
apresentadas;

60 , votar os dividendos;
7°, ordenar o augmento ou diminuição' do capital do-banco,

fixando-se o modo eomoa operação deve ser' feita;
80, votar os regulamentos que demandarem a sua· appro

vação;
9', ampliar, modificar ou a.lterar este estatutô pela

fórma nelle estabelecida;
in-, resolver as,propostas que não couber deeídtrnas attri·

buições doconselho físeal ;
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11o~ tomar todas as providencias convenientes aos inte
resses do Banco, e seus aecíoníatas, comprehendídas nas díspo
síções do estatuto;

120 , determinar a dissolução e liquidação do banco, conto
o estatuto prescreve.

Art. 34'. Na assembléa geral ordinaria Ier-se-ha o rela
taria da gerencía do snno findo e o. parecer do conselho ríscal ;
eleger-se-há a mesa e o conselho fiscal nas épocas proprias, e
sera assígnado o dia para a.segunda reunião ordtnaría, E de
nada mais se tratara.

Art. 35. Na segunda: reunião ordínaría díseutír-se-ha o
procedimento da gereneíae vctar-se-ha o pareeer do conselho
físcal , Depois eleger-se-ha a gereneta, si elle houver terminado
o prazo do seu' mandato. Será tomada aapresentação de qual
quer proposta; resolvendo-se o modo de apreciai-a e quando deve
ser discutida.

§ 1.':) No íntervallo da primeira â segunda reunião ordí
naeía remetterã a. gerencia aos accionistas o relatorío im
presso do anno findo, acompanaado da conta e do parecer do
conselho fiscal.

§ 2.' Todos os documentos respectivos ás contas da díree
ção estarão patentes aos' acclonístas em todo o prazo marcado
no paragrapho antecedente,

CAPITULO V

CONSELHO FISCAL

Art. 36. O conselho fiscal será presídído-pelo presidente da
assembléa geral, e na falta deste pelovíce-prestdente, Na,falta
de ambos, pelo vogal possuidor' de' maior- numero da ueções,
optando-se"entre aquellesque tiverem igual numero de aeções,
pelo mais velho. São seis os vogaes do conselho, tendo tres
substitutos para supprimento das faltas.

§ !.' O encargo do vogal do conselho é gratuito e annual,
§ 2.° E' permittida, mas não obrígatoría a reeleição.
§ 3. 0 Não poderão fazer parte do.conselho accionistas que

tiverem parentesco proxímo entre si, ou com os gerentes, que
·forem sacias da mesma firma commercíal, ou figurarem como
interessados por.qualquer modo em contraetopublico.

§ 4.' O'eonselho só poderá deliberar estando reunida, pelo
menos, a.meíortade seus vogaes.

§ 5.° Quando algum dos vogaes der parte de ímpedído, ou
deixar de comparecer a tres reuniões seguidas, sem causa co
nhecida, será chamadoo substítuto mais votado, e pela ordem
da votação serão chamados' os outros substitutos, quando for
necessario. Si a votação for ígual.. preferirá o votado que
,tiver maior numero de.acções, e com igual numero de aeções,
preferirá o mais velho.

Art. 37. O conselho reunir-se-h..ordinariamente em qual
quer dos tres primeiros dias de cada mez, como for designado
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pelo presidente, e a chamamento deste; extraordinariamente,
quando o presidente o entender preciso, ou requerer qualquer
dos vogaes, ou o soljcitar a gerencía ,

Art. 38. O conselho reunido em sessão ordínaría, Ou extra~
ordinaria, terá a faculdade de examinar todos os livros e papeis
do banco, de exigir todas as explicações à gereneía, e de con
ferir os ha veres socíaes, bem como os confiados ao estabete
cimento.

Art. 39. Quando houver acontecimento que comprometta
gravemente os gerentes, ou qualquer delles, e for preciso pro
ceder de prompto, o conselho providenciará immediatamente,
em nome do banco. tanto a favor dos interesses deste, como
contra o delinquente ou delinquentes,e convocará logo a assem
bléa geral para esta resolver como o caso o reclamar.

Art. 40. Na sessão ordinaria de cada mez, cumpre ao con..
selho fiscal. especialmente. examinar o balancete e conta rela
tivos ao mez antecedente, e dar o seu parecer a respeito delles,

Art. 41. Em sessão ordinaria ou extraordinaria é attríbuí
ção do conselho :

lo, formular .proposta sobre o vencimento dos gerentes,
para ser apresentada ti. assembléa geral ~

2°, opinar. sobre propostas, acerca do quadro e vencimentos
dos empregados do banco;

3°, dar parecer a respeito dobalanço annual e dividendo;
4°, informal' e votar sobre qualquer proposta que houver

de ser submettida á assembléa geral;
5°, resolver os casos em que a gerenciá o consultar;
6°, autorizar os oontractos que sem consentimento: seu não

puderem ser levados a effeíto ;
7°, intervir, dentro das suas attríbuíções, em todos os as..

sumptos que, em presença do estatuto. reclamarem o seu voto,
conselho ou deliberação.

CAPITULO VI

GERENOIA

Art. 42. Os gerentes representam o banco, na fôrma do
estatuto, para com o publico e os poderes conaâtuídos, A sua
gerenciá durará por tres annos, podendo ser reeleitos. Terão
tres substitutos para preenchimento das faltas, quando justift
cadamente se derem.

§ 1.c Os gerentes, bem como os substitutos, serão eleitos
por escrutínío, e por maioria absoluta de votos.

§ 2,.c Si o primeiro escrutínio não der maioria. absoluta,
proceder-se-na a segundo forçado. entre os deus; quatro, ou seis
dos mais votados, conforme o vencimento deixar de dar-se para
um, dous, ou todos os que tiverem de ser eleitos.

§ 3." Asuníeas habilitações para gerente, além do voto em
assembléa geral, são a intelligencia e a probidade.
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§ 4." Cada gerente, depois de eleito, deve depositar na
caixa do banco, como caução da sua;gerencía, quarenta; acções
do mesmo banco, averbadas em seu nome.

§ 5.° Não poderão ser eleitos para gerentes ou substitutos,
accíonístas que tiverem relações de parentesco proximo ou as
de qualquer interesse por sociedade, contracto ou 'ajuste.

§ 6." Os fallídos nao podem ser gerentes.
§ 7. o São interdictas aos gerentes, como particulares,

iguaes operações ãquellaa que eífectuarem como mandatartos
do banco, e da mesma sorte Iuterdícto lhes é fazerem parte
cumulativamente da. administração de outra qualquer compa
nhia.

Art. 43. Os gerentes são immediatamente responsaveís
para com o banco, tanto pelos seus actos, ,como pelos dos' mais
empregados do banco, deixando de proceder fóra da lei social, ou
praticando acções em detrimento do banco ou do publico.

Art. 44. Osgerentes são retrfbuldos, pelo seu tr~balho, por
um ordenado fixado nos termos do art. 41, e mais uma gratifi
cação ou porcentagem, da mesma fôrma arbitrada.

§ 1." A gratificação eetabeleeer-se-ha quando o dividendo
annuaI para os accíonístas for de cinco a sete por cento.

§ 2.° A porcentagem votar-se-há quando o dividendo exce
der a. sete por cento, e só em metade do excesso, quando não
estiver completo o fundo de reserva.

Art. 45. Ficam os gerentes autorizados ~

l0, a effectuar todas as.opEl.raç.ôes do banco, na.fôrma que é

regulada no respectivo capítulo dellas ;
o 20, a formular todos os regulamentos neeessartos para o

desenvolvímento das operações e preciso serviço do banco; e a
submettel-os ao conselho fiscal;

3°, a propor ao conselho fiscal qualquer.alteração no quadro
dos empregados do banco, ou vencimento danes;

40 , a. apresentar ao conselho fiscal as propostas, que enten
derem de interesse para o banco;

5°, a solicitar convocação extraordinaria do conselhoquando
julgar necessarío ,

Art. 46. E' da privativa attríbuição dos gerentes o admttttr
ou exonerar os empregados do banco, exceptuando o fiel ou fieis
do thssoureíro, que os nomeia. e por elles é responsavel,

§ 1." Os fallíuos não podem ser empregados do banco.
§ 2. o Aos empregados com responsabilidade pecuníarta

será exigida fiança correspondente.
§ 3. o E' ínterdícto aos empregados o commercío,
Art. 47. A falta de gerente ou gerentes será, preenchida

pelo substituto ou substitutos, pela ordem da votação, e quando
esta for Igual, pela idade.

§ 1." A falta será, participada pelo impedido, ou pelos
seus collegas, ao presidente do conselho fiscal, para este ser
ímmedíatamente convocado e chamar-o substituto respecttvo ,

§ 2." Si o impedimento for por' molestía temperaria, e
gerente vencerá somente o seu ordenado.

Executivo - i'll06 415
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§ 3.° Si for por ausencía, .em serviço do banco, perceberá
ordenado e gratificação ou porcentagem.

§ 4.° O substituto receberá o ordenado de gerente corre-
spondente ao tempo que servir. .. '

§ 5.' Quando a falta do gerente for permanente, será, pre
enchida pelo substituto mais votado, elegendo-se depois novo
substituto.

CAPITULO VII

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 48- O anno economíco do banco conta-se pelo anno
civil.

Art. 49. No fim do primeiro semestre serão calculados os
lucros do banco, e a gerencia proporá ao conselho fiscal uma
porcentagem, calculada sobre alies, 'para ser dividida pelos
aecíonístás nos principias do segundo semestre.

Art. 50. O modo pratico das operações do banco, a ma
neira de esorlptural-as, o averbamento das aeções, os deveres
dos empregados, a flxação do serviç-o nos dias uteís, e em geral
todas as prescrípções para o desenvolvimento e observancia do
estatuto, serão convencionadas e ordenadas no regulamento
economtco e admíuistratívo do estabelecimento, ou naquellos
espectaes que para o eifeito se redigirem.

Art. 51. Quando se offerecerproposta para a alteração do
estatuto, será eonvoeada a assembléa geral com trinta dias de
antecipação. e nesta. apresentada.

Paragrapho uuíeo . Para vencimento da proposta, será. ne
cessaria que dous terçosdos accíonlstas presentesvotem por ella ,

Art. 52. A proposta para dissolução voluntaría do banco será.
annuncíada um mez antes da convocação da assembléa geral,

§ l ,> Não vencera a proposta, si não for votada por dous
terços dos accíonístas presentes, representando metade do
capital do banco.

§ 2.(1 Na assembléa geral, para esse effeito, terá voto o
accionísta de menos de cinco acções, quando apresentar pro
curação de tantos acctonístas de menos de cinco aeçõos
quantos necessaríos forem para que se perfaça o numero dellas,
que dá voto nos outros casos.

Art. 53. A' proposta para díminuíção ou augmento do
fundo inicial do banco são applícaveís as disposições do artigo
precedente.

ARTIGOS TRAN'SITORIOS

Art~ 54. Dspols da approvacão do estatuto pelo Governo,
será convocada a assombléa geral, a qual procedera logo â
eleição da mesa e do conselho fiscal, e a este será incumbido
apresentar parecer sobre o vencimento dos gerentes, parecer
que será oíferecido em sessão, que ficará designada.

§ 1. o Na segunda sessão dtséutír-se-ha o parecer do con
selho e eleger-se-na a gerench.
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§ 2. o A lista que ha de servir para as eleições da assam
bléa geral dos subscrtptores, e para se formar esta assémbléa,
até se constituir o banco, será a mesma que foi entregue ao
Governo no Ministerio das Obras Publicas.

Art. 55. A gerencía, tendo obtido casa, annunciará logo
4 primeira entrada por cada acção, para que o banco possa
começar a runccíonar,

Art. 56. Não emprestará o banco sobre as suas acções sem
que ellas tenham realizado, por entradas, cincoenta por cento
do seu nominal.

Art. 57. Si o banco começar as suas operações antes do
mez de dezembro, o prazo em que operar até ao fim do anno
corrente não será levado em conta para as eleições tríennaes
da mesa e gerencia , nem para a annual do conselho fiscaL

Art. 58. A primeira gerencia, logo que for eleita, tratará
de formular o regulamento econorníco e administrativo, para
seguir os tramites regulares.

Art. 59. Quando constituido o banco, a. gerencia cuidará
na distribuição dus acções aos subsoriptores com a possível
brevidade.

Porto, 27 de novembro de 1863.-Frandsco Jose da Silva
Torres, presidente.-Visconde de Castro Silva, vice-presidente.
-Augusto Pereira Barbedc.>- Antonio J.l1(wtins de Aze1ledo, se
cretarias.

m:CRETO N, 6089 - DE !O DE JULHO DE 1906

Crea um Consulado em Carthagena , na Colombía

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil:
Usa..ndo da autorização concedida pelo art. 3<J da lei

n. 322, de 8 de novembro de 1895,
Decreta:
Artigo umco. Fica crcadc um Consulado em Carthagcna,

na Oclombía.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 1906, 18' da República.

FRANCISCO DE PArLA RODRIGUES ALVES.

Rio-Branco.

DECRETO N. 6090 - DE 21 DE JULHO DE 1906

Or-ea um posto fiscal no rio Içá, nas proximidades. do Cotuhé

O Presidente da Reuublica dos Estados Unidos do Braztl,
nos termos do art. 18,-" paragrapho unico, do regulam..ento
annexo ao decreto n. 2047, de 19 de setembro de 1860, e
art. 2<J, n. 2, do annexo ao decreto n. 6272, de 2 de agosto
de 1876, decreta :

Art. L <J Fica creado um posto fiscal no rio Içá, nas proxi
midades do Cotubé, immedíatamcntc subordinado á Alíundega
de Manáos.
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Art. 2.° o pessoal do referido posto será. o constante da
tabella., que'a,este aoompauna. c terá, os vencimentos. na mesma
fixados.

Art. 3.° Revogam-se as díspcsísões e1i11 contrario.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1906, 18"' da- Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES. AINES.

Leopoldo, de,' Bulhões.

Tabella de classe, numero e vencimento do pessoal do posto
fiscal do Içá, ao que se refere o decreto n. 6090, desta data

CLASSE

Pessoal

TOTAL

.......... 2i :900$000

1 ~ncarregado...... . . . . . .. 4: 800$000 •...•.••.. 4: 800~000
1 bscrlvao................. 4:000,,000.......... 4:000:\000
2 Guardas. .. .. . .. .. .. . .. .. 3:000$000 6: 000$000

Lancha a vapor

1 Mestre................... 4: 800$000 .......... 4:800$000
1 Machínísta ........•... ,. 4:000$000.......... 4:000$000
2 Fognistas................ 1:800$000 3:6008000
5 Marinheiros.............. 1:200$000 6:000$000

Ctmôa

I Patrão 2:'IOO~1l00.......... 2:400$000
6 Remadores :... 1:200$000 7:200$000

Diaria â razão de 3% du
rante 365 dias para ser
distribuída pelos 20 em-
pregados' constantes des-
ta tabella .

:iJlaterial
Despesas de expediente e

outras. .. .... .. .. .. .... .......... 3 000;;;000
Combustível e lubr-íücantes ..••...•.. 6 000$000
Installaç1io..... .. • .. . .. . 3 600$000 12:000$000

76:700$000
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Quando os, lagares de encarregado,e escn~tãof(!lrem'Bxerci~

dos por empregados de fazenda perceberão estes, além de seus
vencimentos, a gratificação a que-se refere esta tabella,

Rio de Janeiro, 21 ele julho de 190G. - Leopoldo de Bu
lhões.

DECRETO "I. G090A-DE 23 DE JULHO DE 190G

Abre ao Minísterio da Marinha os crcdítos de .;C i.685.280 e
,c 19.590 pal'a as despeaas , no corrente exercício, 'com a constru
ccão de tt-ca couraçados, passagens, acquisicão de mater-ial , remu
neração da commissão ftscalíaadoi-a e outros serviços,

O Presidente da Republícados Estados Unidos do Brazil:
Resolvo, usando da autorização contida 'no § lo do art. '7°

da lei H. 1453, de 30 de dezembro de 1905, .abrír-, por conta
da ímportancía de se; 4.214.550, destinada ao pagamento da
construcção de tres couraçados, para execução do decreto
legislativo n. 129G, de 14 de dezembro de 1904, o credito
de ~ 1.685.280 .para as despezas com a construcção dos refe
ridos couraçados durante o corrente exercício e o de B 19.590,
por conta de '5S 39.180, para as despezas de passagens e diffe
rença de vencimentos em paíz estrangeiro da oommíssão
fiscalizadora das obras e dos ofâciues quo. para se aper
felçoarem, forem assistir á construcção dos navios, machínas
e armamento c, bem assim, para a acquísíçãc do material
não Incluído no contracto.

Rio ele Janeiro, 23 de julho de 1906, 18<> da. Republica,

FR.ANCISOO DE PAULA RODRlGUES ALVES.

Julio Cezar de Noronha.

DECRETO I-f. G091 - DE 24 DE JULHO DE 190G

AJ1re ao Mirrietct-io da Iudustrta, Viação '0 Obr-as publicas o' credito
de 16:000$ para occ.orrer. ao pagamento das jn-attücações arbi
tradas aos engenheiros incumbidos do recebimento e entrega
das estradas -de ferro cncampadas e depoí a arrendadas"

O Presidente da República dos Estados Unidos do BrazU
usando da autorização legislativa contida no n. XI do art. 15'
da leln, 1453, de S0 de dezembro de 1905, decreta:

Artigo uníco, F-icvJ abertoiao.Mtnísterio da Industria,
Viação e Obras Publicas o credito de 16:000$ para Decorrer ao
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pagamento das gratificações arbitradas aos engenheiros ín
cumbídos do recebimento e entrega; das estradas de ferro en
earnpadas e depois arrendadas.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 1900, 18' da Republlea,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Sexeríono Müller.

DECRETO N. 0092- DE 25 DE .JULHO DE 1900

Concede ao Instituto de Scicncías e Lettras, na Capital do Estado de
. S. ~aulo, os pr'ívilegíos e garantias de que gusa o Gymnasio

Nacícnal,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ás informações prestadas pelo delegado fiscal do
Governo sobre os programmas do ensino e o modo por que são
executados no Instituto de Sclencías e Lettras, na Capital do
Estado de S. Paulo, resolve, de accordo com o art. 367do Codigo
dos Institutos Offieíaes de Ensino Superior e Secundaria, appro
vado pelo decreto n. 3890, de 1 de janeiro de 1901, con
ceder ao dito estabelecimento de instrueção, na coníomrídade
do art. 361 do citado codigo, os privilegias e garantias de
que gosa o Gymnasio Nacional.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 1906, 18' da Republica.,

FRAXCJSCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

FeUcc Gaspar de Barros e Almeida.

DECRETO N. 6093 - DE 25 DE JULHO DE 1900

Crea mais uma br-igada de infantaria de Guardas Naoionaes na
comarca de S. Matheus, no Estado do Espirito Santo.

O Presidente da República dos Estados Unidos do BraziI,
para execução do decreto n. 431, de i4 de dezembro de 1890,
decreta:

Artigo unlco . Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de S. Matheus, no Estado do Espírito Santo, mais uma brigada
de infantaria, com a designação de 30(1" a qual se constituirá de
tres batalhões do serviço actívo, na. 88, 89 e 90, e um do da re
serva, sob on. 30, que se organizarão com os guardas qualifi
cados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposi-.
ções em contrario.'

Rio de Janeiro, 25 de julho de 1900, 18' da Republica,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGU,ES ALVES.

Felix Gaspar' de Berros e Alaneída ..
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Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas Naoion aes
na comarca de Lavras Diamantinas, no Estado da Bahia.

O Presidente da. Republíca dos Estados Unidos do Braeil,
para execução do decreton. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco. Fica creada na guarda nacional da comarca
de Lavras Diamantinas, no Estado da Bahia, mais uma. brí
gada de infantaria, CaIU a designação de 152(1., a qual se con
stituirá de tres batalhões do serviço activo, na. 454, 455 e
456, e um do da reserva, sob o n. 152, que se organizarão
com os guardas qualificados DOS dístríctos da referida co
marca ; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 1906, 18' da Republiea ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

IJelix Gaspar de Barros e l1Zmeida.

DEORETO N. 6005 - DE 26 DE JULHO DE 1906

Abre ao Mtnísterlo da Justiça e Negocias Inteuíores o credito de
153:000$, suppfementar ao n , 9 do art. ;20 da lei n. 1453, de 30
de dezembro de 1905.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo
n, 1483, desta data, resolve abrir ao Mínísterio da Justiça e
Negocias Interiores o credito de 153:000$, supplementar ao n, 9
do art. 2' da lei n. 1453, de 30 de dezembro de 1905, para
occorrer a despezas com ajudas de custo aos membros' do
Congresso Nacional.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 1906, 18' da Republíca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Felix Gaspar de Barros e AZmeida.

DEORETO N. 6096 - DE 30 DE JULHO DE 1906

Crea uma brigada de cavellaeía de Guardas Nacionacs na comarca
de Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n, 431, de 14 de dezembro de 1896,
deereta :

Artigo uníco , Fica creada na Guarda. Nacional da comarca
de Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte, uma brigada
de cavallaria com a designação de 4(\, a qual se constituirá
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de dous regimentos sob ns • 7 e 8~ que se organizarão com 09
guardasqualíflcados nos dístcíctos da-referida. comarca' revo-
gadasas dísposíções em contrario. '

Rio de Janeiro, 30 de julho de 1906, 18' da Repnblica.

FRANCISCO DE PAULA -RODRIGUES ALVES.

Felix Gaspar de Barros e Almeida.

DECRETO N. 6097-DE 30 DE JULHO DE 1906

Concede ao Gymnasio de S. Bento do Rio de Janeiro os
privilegios e garantias de que gosa o Gymnaaío- Naoio na l ,

O Presidente da Republica dos Estados unidos do Brazfl:
Attendendo ás informações prestadas pelo delegado fiscal

do Governo sobre os programmas de ensino e o modo por que
são executados no Gymnasio de S. Bento do Rio de Janeiro,
resolve, de accor ío com o art. 367 do Codigo dos Institutos
Officiaes de Ensino Superior e Secundaria, approvado pelo
decreto n, 3890, de I de janeiro de 1901, conceder ao dito
estabelecimento de ínstruoção, na conformidade do art. 361
do citado codígo, os privilegios e garantias de que gosa o
Gymn~ Nacional.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 1906, l8' da,Republíca.

FRANCISCO IlE .PAULA RODRIGUES J..LVES.

Feliz Gaspor de Barros e Almeida.

DECRETO N. 0098 - DE 7 DE AGOSTO DE 1900

Declara sem effcito o art , 254 das instrucções regulamentares em
vigor na L-eopoldina Railway Compan1f, Limiteâ.

O. Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a The Leopouiirux R(J,ilway Company,
LimUed, e á. conveníencía da renovação do accordo de trafego
mútuo entre .essa' companhia e a Repactição Geral dos T01e
graphos, decreta:

Artigounico. Fica declarado sem effeito o art , 254 das
ínstrucçõos regulamentares, approvadas pelos decretos ns. 3785
e4007, de 1 de outubro de 1900 e 29 de abril de 1901.

Rio de Janeiro, 7 de agosto de 11l06, 18' da, Republíca ,

FRAN.CISCO DE PArULA ROD,RIGUES ALYES.

Looro Severtono MüUer.
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DECRETO N. 6099- D" 7 DE AGOSTO DE 1906
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Declara de nenhum cffeíto os decretoa.us , 3830 e 4918, de 19 de
novembro de i 900 e 22 de setembro do 1903.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
considerando que <'t sociedade anonyma mutuaidc economia
La Accumulativa não satisfez o disposto no art. l° do decreto
n. 4978, de 22 de setembro de 1903, que estabelece o deposito
de 50:000$ no 'rhesouro Fo(leral para garantia de suas opera-
ções e obrigações, decreta: .

Artigo untco. Ficam declarados nullos e de nenhum effeíto
os decretos ns. 3830 e 4978, de 19 de novembro de 1900 e
22 de setembro de 1903.

Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1906, ISO da Republiea,

FRANCISCO 'DE P~.o\:VLA. RODRIGUES ALYES.

Lonorc Seoeríanc MiiUe1·.

DECRETO N. 6100 - DE 7 DE AGOSTO DE 1900

Approva a reforma dos estatutos da Companhia Manufucborn do Con
servas Alirnent.icias.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazü,
attendendo ao que requereu a Companhia Manufaetora de Con
servas Alimentícias, devidamente representada, decreta:

Artigo uníco , Fica approvada a reforma dos estatutos da
Companhia. Manufactora de Conservas Alímenticías, de accordo
com a resolução votada em assembléa geral extraordíaaría dos
respectivos accionístas oro 26 de maio da corrente armo, obrí
gando-se ás formalidades ulteriores rccommendadas na legis
lação em vigor.

Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1906, 18() da Republiea ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES: ALves.

Lauro Severíano ]Jlüller.

Comranhia Manufaclora de Conservas Allmenticias
ACTA DA ASSE;\fBLÉA GERAL' EXTRAORDINARIA, E:.\I 2ÔDE J\1"AJO DE

1906, A QUE SE REFERE o 'DECRETO N. 6100, DE 7 DE AGOSTO
DE 1906

Aos 26 do mez de maio de 1906, ás 2 horas da tarde,
presentes na sé.le da Companhia Manufactora de Conservas
Alímentícías 14 accionistas de.2.. 012 acções, declara o presí
dente da assembléa, em seguida ao encerramento da assembléa
ordínaría, que estavam representados mais de dous terços
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do capital, que é de 3.000 aocões, e ia. mandar proceder á lei
tura do projecto de reforma de estatutos, que se achavas
sobre a mesa e é o seguinte:

«Art. 1. o Seja assim redigido: Fica mstttuida a Companhia.
:Manufactora de Conservas Alimentíctas. a qual tem por fim
não só a mauípulação de prcôuctos alimentares, bem como
o oommercio de commíssõcs e qualquer outro que interesse
ao desenvolvimento da companhia.

Art. 2.° Substitua-se pelo seguinte: A companhia será
administrada por uma dlrectorla composta de deus membros,
eleitos de seis em seis annos pela assernbléa geral ordínarta
sendo um presidente e outro secretario.

Ar-t. 13. Redija-se do seguinte msêo: Em caso de vaga ou
impedimento de qualquer dírcctor. o que ficar em exercício
poderá. chamar, de accorrlo com o conselho físcal. um accíonísta
para preenchimento da 'Vaga ou substituição do dírector im
pedido, sendo na primeira nypothese feita a nomeação até a.
reunião da assembléa geral ordinaria, e na segunda até que
se apresente o proprtetario do cargo. No caso de um director
se achar fóra da séde da companhia em serviço da mesma, não
se substítuírã o logar ,

Art. 15. Substitua-se pelo seguinte: As deliberações da
directorla serão tomadas por accordo. Em caso de dívergencía
entre seus membros, será convocado o conselho fiscal -para
deliberar conjunctamentc com ella, prevalecendo a maioria
de votos.

Art. 16. Redija-se assim: Cada um dos directores perce
berá por anno, de honoraríos, 6:000$, pagos em prestações
mensaes. O director-presídente terá a. seu cargo a supermten
dencía geral do movimento da companhia, pelo que perceberá.
urna gratificação equivalente a. 10 <>/0 sobre o dividendo dis
tribuido em cada semestre. Logo que o dividendo seja superior
a. 8 %, a gratificação será elevada a 20 %. A gratificação, em
qualquer dos casos, caberá 1.1.0 secretario, quando este substituir
o presidente.

Art. 19, substitua-se o § 21F pelo seguinte: A dírectoría
creara um fundo de amortização, podendo servir-se do fundo
de reserva para reduzi!' o capital de 600:000$ para 300:000$.
O preço a pagar pelas acções para tal fim não poderá ser 811
perior ao valor nominal das mesmas.

Art. 24. Onde se diz-de cinco em cinco annas-diga-se:
de seis em seis annos.

Art. 27. Paragrapho uníco. Onde se lê-art .. 22-digarse:
art. 23.»

Sujeito á. discussão por artigos e, depoís de algumas obser
vações de diversos aecíonístas, foi o mesmo unanimemente
approvado em todas as suas partes.

Em seguida declarou o Sr. presidente que devia proceder
se á eleição da dírectoría e üscaes e convidou os S1's. accio
nistas a fazerem suas cédulas.
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Feita a chamada pelo livro de presença, foram recolhidas
11 cedulas que, apuradas, deram o seguinte resultado:

Para. presidente, Francisco Lopes Ferraz Sobrinho, 46
votos.

Para. secretario, .José Antonío de Castro Silva, 188votos.
Uma cédula só com o nome nara secretario.
Para membros do conselho tlscãl :
Angelina José da Costa Simões, José Joaquim Brandão dos

Santos e Eduardo Alves Machado, 188 votos cada um.
Para supplentes:
Antonio André Pereira, André Augusto da,Silva e Francisco

da Silva Carneiro, 188 votos cada um.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente, depois de

agradecer a sua escolha para presidir a assernbléa, declarou
que ia suspender os trabalhos emquanto se lavrava a acta.

Reaberta a sessão, ás 3 1/4 horas, foi lida e approvada a
presente acta, subscrípta 1101' mim, André Augusto da. Silva,
secretario.

Rio de Janeiro, 26 de maio de lnOG.-Deodato C. vtua«
dos Santos.- Manoel Joaquim Braruião dós Santos, secretario.
- Por procuração de José Antonio de Castro Silva. Deoda~o c.
Villela dos Sanfos.- Eduardo Alves 3J:achado.- Brandão, Irmão
& Comp.:-: José Joaquim Brandão dos Santos.- fi. L. Ferras
Sobrinho.-j.vligt~el Ambrosio Mendes.-Antonio .ilndré Pereirai-:
A'flgelino Jose da Costa Simães.-Pmncisco da Silva Carneiro,
- Por minha mulher, Maria Brandão dos Santos Silva, Artdre
.ilugusto da Silva.- Por procuração de David Baccelli, A. A.
Silv(J.-Por procuração de Manoel Ignacio de Souza Dias, A. A.
Silva.

DECRETO N. 6101 - nE 7 nE AGOSTO ns 1906

Abre ao Minístei-io da Industria, Viação e Obras Publicas o credito
de 50:000$ para auxiliar o trabalho de civilização dos índios,
por meio de subvenções c fornecimento de material.

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização legislativa contida no n, I, lettra d,
do art. 15 da lei n. 1453, de 30 de dezembro do 1905. decreta:

Artigo uníeo. Fica aberto ao Minlsterto da Industria, Viação
e Obras Publicas o credito de 50:000$ para auxiliar o traba
lho de civilização dos índios, por meio de subvenções e forne-
cimento de material. -

Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1900, 18' da Republíca ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lat!1'O seversano Müller.
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DECRETON. 61.02-DE 7 DE AGOSTO DE 1908

Approva as alterações feitas nas tarifas da Estrada de Perr-o de
Quarahím a Itaquy.

O Presidente da. República dos Estados Unidos do Brazü
attendendo ao que requereu a Brasil Great Southern Railway
Company, limited, decreta :

Artigo untco. Ficam approvadas as alterações abaixo men
cionadas nas tarifas em vigor na Estrada de Ferro de Qua
rahim 11 ltaquy :

Transferencía do artigo « bolachas ordínarías »,da 5apara

a 3acIasse j cal, da 3e. para a (:;ia classe; lagos apparelhadas, da,
411, para a e- classe. Tr-ausferencia da .511. para a 60.. classe dos
seguintes artigos : bambus, caibros, estacas ,p&ra cerca" ma
teríaes de consn-ucção não denominados, ossos brutos. paralleli
plpedos para calçamento, pranchões de madelra, tijolos de
alvenaria e telhas de barro; ficando tambem approvada a
rednccãc de 25 o nos preços da classe 51!. da ta.rifa. n , 3.

Rio de Janeiro, 7 de agastado 1906, 18° da Republica ,

FRA:N"CISCO DE PAULA EODRIGUES' ALVES.

Severíano l11iitler.

DECRETO N. 6103 -DE 7 DE AGOSTO DE 1906

Autoriaa o contrecto da ccnstrucçâo da Estrada de Ferro
Madeira e Mamoré ,

'O Presidente da Republica dos Estadas Unidos do Brasll,
usando da autorização conferida pelo decreto Iegtslatlvo n. 1180,
de 25 de fevereiro de 1904, e tendo em vista o 'processo das pro
postas. apresentadas para a construcção da Estrada de Ferro
Madeira ~0 Mamoré, na respectiva ooncurrencía publica, aberta
pelo edital de 12 de maio de 1905, para execução do art. VII do
tratado celebrado entre o Brazil e a Bolivia, a que se refere o
decreto n. 5141, de !O de março de 1904, decreta:

Artigo unico. Fica o Ministerio da Industría, Viação e Obras
Publicas autorizado a contractarcom o engenneíro cívít Joaquim
Catramby a construcção da Estrada de Ferro Madeira e Mamoré,
mediante as clausulas 'que com este baixam assignadas pelo
mesmo Ministro.

Rio de Janeiro. 7 de agosto de 1906, 18'da Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Severiono MüUer.
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Na fórma do tratado" celebrado entre o Brazil e a Bolívia, a
que se refere o decreto n, 5161, de !O de março de 1904, a es
trada de ferro de' que trata o presente contcacto partirá do
porto de Santo Antonio, no rio Madeira. e seguirá atES Guajará
Mirím, no Mamoré, com um ramal que, passando por ViUa
Murtinho ou outro ponto proxímo, no Estado de Matto Grosso,
chegue á 'vllla Bella, na coníluencia do Beni e do ,Marnoré.

Paragrapho uníco, O Governo reserva-se o direito de fazer
alterações e suppressees no tratado da linha principal e no' do
ramal, conforme as convenlencías dos dons paizes,

II

Os trabalhos de eonstrucção, a cargo do contraetante, serão
pagos por medição e pelos preços de unidade constantes da clau
sula XV!!.

Taes trabalhos constarão de:
a) exploração e estudos dos trechos a construir;
b) locação do respectivo projecto ;
c) roçado e destacamento;
d} terraplenagem necessaeia ã construcção da estrada de

ferro e das- suas dependencias ;
e) obras de arte ;
f) edrflclos ;
g) fornecimento e assentamento do material fixo;
h) fornecimento e assentamento da linha telegraphíca ;
i) fornecimento e montagem do material rodante que o

Governo julgar conveniente;
j ) construcção e' fornecimento das dependeneias da estrada

de ferro que forem indicadas pelo Governo.
§ 1.0 Todos os trabalhos accessorios, neceasanos á execução

das obras, taes como caminhos de serviços, estívas, abrigo para
trabalhadores, etc., e bem assim o transporte de todos os mate
ríaes até o logar do emprego. com. excepção apenas, dos mate..
ríaes de terraplenagem:" correrão por conta do eontractante,
consíderando-se o respectivo custo, íneluído 110S preços de: uni
dades acima alludídos,

§ 2~o Os meteríaes que.houverem de ser importados do; es
trangeiro, como superstruetura metal1ica do pontesv materlal
rodante e outroscomprehendídos nas lettrasi e j desta condição,
poderão ser fomectâospelo contractante ou pelo Governo, a juizo
deste, que poderá, outrosím, adaptar para as pontes, víaduotos
e outras obras de arte oemprego de madeiras, de preferencia
sobre qualquer-outro material.
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lI!

A directrtz geral da estrada de ferro será a indicada nos
trabalhos das commíssõcs dos engenhelros Morsing e Plukas,
constantes do relatoric apresentado por este ultimo, em data
de 20 de junho de 1885, com o complemento mencionado no
art. 7° do tratado a queallude a clausula I, salvo as modifica
ções previstas no paragrapho uníco da mesma clausula,

IV

A construcção da estrada deverá ser encetada logo após a
approvacão dos estudos do primeiro trecho, dentro do prazo' de
cinco dias, contados da data da. respectiva communícação fe~ta
pelo engenheiro-chefe da commíssão fiscal por parte do Go
verna.

Os estudos serão apresentados à approvação do engenheiro
chefe da fiscalização por parte do Governo, por trechos de
extensão de 10 kilometros, no mínímo, na forma do decreto
n, 7959, de 20 de dezembro de i880, devendo, porém, ser
de i por 1. 000 e I por 100 as escalas da planta geral da
linha e do respectivo perfil longitudinal e de deus metros a equí
distancia das curvas de nível.

v
o engenheiro-chefe da fiscalização poderá mcdiâcar a lo

cação projectada Ou rejeitar os estudos apresentados. devendo
o conjraotante, neste caso, proceder a outros, de aceôrdo com as
indicações do referido engenheiro.

VI

As condições technícas da estrada serão as do prolonga
mento da Estrada de Ferro Central do Brasil, não devendo os
raios das curvas 8e1' inferiores a 160 metros, nem as declíví
dades exceder de 2 ~J.

VII

As medições dos trabalhos executados serão feitas mensal
mente com caracter provísorío, devendo-se proceder á me
dição final antes do recebimento da estrada pelo Governo.

§ LQ O Governo poderá tomar conta de qualquer trecho
concluído para estabelecer o respectivo trafego, como julgar
conveniente, e permrstn-, outrosím, que pelo próprio contra
etante seja feito, durante o período da construcção, o trafego
provisorío que a linha comportar, mediante as condições e ta
rifas que estipular.

§ 2.° Na parte da estrada em que o GOV81'UO man
tiver trafego, o contractante terá dil'eito ao transporte
gratuito do pessoal e 'material necessarlos pam a construcção,
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continua ndo, porém, a cargo do mesmo contractante a conser
"ração da via permanente, sem onus para o Governo e. de
a2cordo com as ínstrucções que o engenheíro-ehefe da fiscaliza
çao expedir para esse ftm ,

VIII

Os pagamentos serão mensaes e da importancia da cada
um serão deduzidos 2 % para reforço da caução de que trata a
clausula xnr,

IX

o contractante será responsável pela solidez das obras
até final recebimento de toda a estrada, devendo reconstruir,
á sua custa, qualquer de taos obras que vier a ficar darnníflcada
em eonsequencía de defeito de construcção .

No caso de recusa da parte do -contraetante, o Governo
poderá promover a reconstruecão por parte do mesmo, como
julgar preferível, lançando mão da caução e dos respectivos
reforços, a que se refere a clausula XIII.

X

Na execução das obras e no estabelecimento da estrada
serão observadas, em tudo o que interessar â parte technlea,
as disposições do decreto n . 7959, de 29 de dezernbro de 1880,
e as especificações approvadas por portada de 2,2 de dezembro
de 1903, para o prolongamento da Estrada de Ferro Central do
Brazil, ficando entendido que o Goyerno terá o direito de esta
belecer para cada natureza de teabalhos a executar ou de ma
terial :fixo ou rodante que houver de ser fornecido as condições
especíaes que Julgar necossarías, â vista das círcumstancías,
tomando para base as melhores condições da execução, a me
lhor qualidade da mataria prima e natureza das mercadorias
a transportar', sem que o eontractante possa fazer qualquer re
clamação, salvo DO que contrariar o presente contracto,

Xl

o Governo fiscalizará a execução das obras e o serviço
como julgar conveniente, expedindo as neeessarías ínstrucções,

Xl!

POi' qualquer infracção das clausulas do presente contracto
que não estiver sujeita a pena especial, poderão ser impostas
ao contraetante multas de 200$ (~2:000$ e do dobro nas reinei
deneías,

xm
o contractante, antes da asstznatura do coniracto, elevará

a 50:000$, para ga-rantia de mesmo contracto, a caução de
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20:000$que eff~ctuou no.Thes.o~ro Federal para garantia de sua
proposta, em virtude da condição 131\ do edital do 12 de" maio
de 1905.

Esta caução serâ reforçada por um fundo constituido pelas
quotas de 2 oI o deduzidos dos pagamentos, na f6rma da cla~:...
sula VIII e será restituida ao contractante depois da recepção
deâníttva de toda a estrada.

XIV

A rescisão do presente coutracto terá logar de pleno di..
reíte , independentemente de interpellação judtcíaria, em cada
um dosseguintes casos:

l°, si o contractante deixar de submetter á competente
approvaeão os estudos do primeiro trecho da estrada no prazo
de 180dias, marcado na clausula XVI;

2°, si deixar de iniciar' a construcção dentro do prazo
fixado nas clausulas IV e XVI ;

3°, si suspender os trabalhos de construcção por- mais
de tres mezes, sem o consentimento do Governo;

4°, si não integrar no prazo de 60 dias, contados da
notificação pelo engenheiro chefe da fiscalização, a caução e
seus reforços, quando desfalcados;

5°, si deixar de concluir as obras ou de effeetuar os tome
cimentos nos prazos,marcados.

XV

Verificada a rescísãedo eontracto, nos termos da clausula
precedente, nenhuma Indemnízação será devida ao contra
ctante, além da que corresponder á ímportanoía das obras
realizadas nas condições e pelos preços do presente contraeto,
cujo pagamento não tenha sido effeetuado, perdendo elle,
além disso', em favor da União, a.caução eseus reforços'.

XVI

Ficam marcados 03 seguintes:prazos:
lv, o de- 180 dias, contados da assígnatura do eontracto,

para a apresentação dos estudos deânftivoa do primeiro. trecho
da estrada, organizados de conformidade com a clausula IV ;

.20, o de cinco dias já estabelecido na clausula IV, para o
começo dos trabalhos de construccão ;

3°, o de cinco anuas, contados da. mesma data âxada no
numero precedente, para conclusão de toda, a-estrada,

XVII

Os trabalhos executados serão pagos pelos pregos de uni
dade conatantes.da relação, que o contractante apresentou com
a sua proposta e que fica fazendo parte do presente contracto,
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Par.igrapho uníco. Para os demais trabalhos não específl
cadosna relação aqui mencionada, mas que o contractante
será obrigado a executar, á vista dos estudos ou por dstermt
nação do Governo, serão adaptados os preços de unidades para.
as empreitadas do prolongamento da Estrada de Ferro Central
do Brazil approvados por portaria de 22 de dezembro de 1903,
augrnentados de 5 %.

XVIII

Os pagamentos devidos ao contraetante em virtude do
presente contracto serão feitos em apolfces da divida. publica
do juro de 5 c ao anuo, que o contractante obriga-se a receber
pelo respectivo va101' ao par, salvo o disposto no paragrapho
seguinte.

Paragrapho uníco. A ímportancía do material importado
de paiz estrangeiro será paga ao contractante em moeda
nacional corrente até 1.000:000$ por anno . Si a ímportancía
do mater-lal importado durante o anuo exceder de 1.000:000$,
oexcedente será. pago em apolices, na, fôrma dessa clausula.

XIX

A caução e os respectivos reforços da q~18 tl'a'ta a clau
sula XUI poderão ser feitos em apólices da divida, publica
f8deral.

XX

o presente decreto ficará sem effeito, si o contractante
deixa-r de assignar o coctracto no prazo de ladias, contados da
data em que for publicado no Diario O/ficial o convite para este
fim, perdoado o mesmo contraotaute, nesse caso, em favor da
União a caução de i!.O:OOO~) por elIe prestada para garantia. da sua.
proposta, na tórma da condição 13" do edital da concurrencía.

Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1006.- Lawro Scoericno
Xrlitner.

RELAÇKo Dg PREÇOS Df.; UXI,DADES _HRESr::NTADA PELO BNGE·
:\fmIRO JOAQUDI CA1'RAMBY, A Ql1J~ SE REFER]~ A CONDIÇÃO
XVII DAS QDE BAIX:\}tA)I CO)! o DECRW'rO N. 6lU3, DE 7 DE
c\GOSTü De 1906

Numeres
,: da

tabctla

Dosienacão (:08

trubalhos Ouantidade

J Exploração c projecto .
;;; Locação. ••
:3 Roçado em matta vir-

gemo .•.
4 Roçado em capoeírão e

palmeiral .
ti Destacamento

Executivo - 1906

340 1\.ílolUetros
340 »

3.ôOO.OOO m2

1.550.000m2.

3l9.000 nJ2

1:500$000
2:020$000

$280

$180
1$200

47
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Numeres Ida Deaignacão (0.5

tabelle trabalhos

6 Excavação em terra
7 Bxcavação em rocha.
8 Transporte médio. .
9 AIvenaría depedra secca

10 Alvenaría ordínaria de
pedra comargamassa
de um de cimento
para tres de areia .

11 Alvenaria ordtnaría de
pedra comargamassa
deumde cimento para
dous de areia. . .

12 Concreto comargamas .
sade um de cimento
para tres de areia .

13 Alvenaria de lajões sem
argamassa. .

14 cantana , . . . •
1& Vigas e estacas de ma

deira de lei de díver
So.s esquadrías. _

Supet"st1'ucturas de ferro mon-
tadas e pintadaS'

16 Para vãos de cinco me-
tros . " •

17 Idem idem de seis me-
tros. . . .

18 Idem idem de 10 me
I tros , • . .

19 Idem idem do 20 me
tros .

20 Idem idem de 45 me
tros .

21 Tt'ilhos e accessoríos,
agulhas e corações

22 Dormentes . • • •
23 Asseutaménto da via

permanente.lncluindo
o transporte do mate
rial é lastro (excepto
o lastro de pedra) .

24 Fornecimento de mate
riai telegraphíco 8
assentamentc : sobre
postes de madeira
(com exclusão apenas
dos apparelaos) •

Quantidade

1.138.947 m3
9v.8m;ymg

270m
870m3

6.125""

2.931 ms

II

7

5

5

18.020 tons.
450.000

1\40 kilometros

340 kilometros

Preç-os

3$000
14$000

~'O05
30$000

85$000

il5$000

95$000

40$000
146$000

190$000

700$000

700$000

800$000

900$000

1:200$000

225$000
2$000

3:000$000

1:200$000
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Numeres
da

tabelta
Designação dos

trabalhos

Material rodante
Locomotivas :

Quantidade Preços

45:000$000
35:000$000

84:000$000

110:000$000

117:000$000

2

2
2

2
25 Classe 6. 20-C (Typo

Baldwin) . . . •
26 Classe 8.22-C (Typo

Baldwín) • • . •
27 Classe 8.24-D (Typo

Baldwin) . • • •
Carros:

28 Míxtos ( p. e 2a classe)
typo amerícano.sobre
trucks • . . .

29 Bagagem e -correio. •
30 De carga.rechados.sobre

trucks para 1O tone-
ladas. . . • . 15 130:500$000

31 Para gado, sobre truaks 10 90:000$000
32 Plataformas »» 10 50:000$000
33 Trolys para conserva-

ção da. linha . 10 14:000$000
34 Estações . • • • 1.OOOm' 260$000
35 oüíoínas e deposítos 1.500m2 . 230$000
35 Giradores . 3 33:000$000

Estavam colladas no presente quadro duas estampilhas no
valor de 400 réis inu tilizadas da seguinte fórma : Rio de Janeiro,
30 de junho de 1905. - O engenheiro civil, Joaquim Cat~'amby,
achando-se a firma reconhecida.

Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1906.-Confere, Silva Santo,s.
-Visto, 7 de agosto de 190&-Jos,; Diniz.-Visto, 7 de agosto
de 19ü6.-J. P. Porreeras Horta, director geral.

D;';CRETO N. 6104 - DE 8 DE AGOSTO DE 1906

Abre ao Minieterto da Guerr-a o credito extraordíuar io de 250:90$165,
destinado a pagamentos- que xleixar-am. de recebes o capitão
Anníbal Eloy Cardoso e outros.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazâl,
usando da autorização que lhe contere 0: decreto legislativo
n, 1491, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Guerra
() credito extraordínarío de 25:090$165, destinado a l'agameutos
que deixaram de receber o capitão Annibal Eloy Cardoso, pro
fessor da extmcta Escola Militar do Estado do Rio Grande do
Sul, já fallecldo, cle 17 de abril de 1894. a Iô de novembro de
1897, na razão de 21:500$; Antonio semeano das Mercês Preto,
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mestre da otâclna de. serralheiros do estincto Arsenal de
Guerra de Pernambuco, de 19 de janeiro de 1899 a 20 de maio
de 1900, na razão de 2:672,,')040; Candírlo Gomes de Sá guarda
fiel o Cesario Manoel .do Bomflm, servente do dep~sito de
polvora de Matatü, no Estado da, Bahia, de 1 de setembro de
1902 a. 5 de fevereiro de 1903, aquelle na razão de 516$125 e
este na. de 402$000.

Rio de Janeiro, 8 de agosto de 1906, 18° da Republíca.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Francisco de Paula .th·go!lo·.

DECRETO :N. 6105 - DE 13 DE AGOSTO DE 1905

Abre ao Minister io da Jus tic a e Nego cios Interiores o credito
ex tr ao r di na r-io de 2:500$ para oco or r er a despes a com a
reimpressão do «Manual do Senador».

O Presidente da Republlca dos Esta.los Unidos do Braxil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo
n. 1402, desta data, resolve abrir ao Mlnísterlo da Justiça e
Negoclos Interiores o credito extraordtuar!c de 2:600$ para
oecorrer tI.. despcza com a reimpressão <lo ilictntwl elo Senador,

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1900, 18° da Republíca,

FRA.?\CISCO DE PAULA PODRWUES ALVES.

lie!íx Gaspar de Berros e Aloneída.

DECRETO N. ~6106 - DE 13 DE Ar;OSTO DE 1986

Appr ova o plano das obras para o accr-escímo do quar-te l cen
tral da Força Policial do Dtetr lc.to Eederal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
decreta:

Artigo unico. Fica approvado, nos termos do decreto
n. 4056, de 9 de setembro de 1903, o plano das obras que toem
de ser feitas para o accrescímo do quartel central, da Força
Policial do Dístrícto Federal e constante da planta que a este
acompanha; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 13 do agosto de 1905 l 18° da Rcpubhoa.

FHANCISCO DE PA.."GLA. RODRIGUES ALVES.

Felix Gaspcw de Barros e AZmeúla.
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DECRETO N. 6lO7 - DE 13 DE AGOSTO DE 1906

741

Crea uma brigada de artilharia de Guardas Naoionaes na comarca.
do Rio Negro, no Estado de Amazonas.

O Presídente da República dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n, 431, do 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unico , Fica creada na Guarda Nacional da comarca
do Rio Negro, no Estado do Amazonas, uma brigada de arti
lharia com a designação de 101\ a qual se constituirá de um
batalhão de artilharia de poalção e um regimento de artilharia
de campanha, ambos sob ~ o n. 10, que se constituirão com os
guardas qualificados nos dísta-íctos da mesma. comarca; revo
gadas as disposições em contrarto ,

Rio de Janeiro, 13 de agosto de lQOG, 18° da Republíca..

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

FeUx Gaspar de Bas-roe e Almeida,

DECRETON. 6108-DE 13 DE AGOSTO DE 1906

Creu mais duas ln-igadas de infantaria de Guardas Necionaes na
comarca de Pariutine, no Estado do Amazonas,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Braail,
para execução do decreto n , 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo untco. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Par'intlus, no Estado do Amazonas, mais duas brigadas de
infantaria comas deslgnações de 47<l e 48'\ as quaes se con
stituirão dos batalhões do serviço activo ·sob ns. 139, 140, 141,
142, 143 e 144, e dos da reserva sob os U3. 47 e 48, que se
organizarão com os guardas qualificados nos dístnctos da
mesma comarca; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1906, 18' da República.

FRAXCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Felix Gaspar de Barroe e Almeida.

DECRETO N. OlO9 - DE 13 DE AGOSTO DE 1906

Crca uma brigada de cavallar!a de Guardas Nacícnaes no município de
Itambé, no Estado de Pernambuco,

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco. Fica creada na Guarda Nacional do muníeípio
ue Itambé, no Estado de Pernambuco, uma brigada de cavallaría
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com a-designação de 46a, a qual seconstiiuirã de dous regi.
~entos, ns.91 eY2,.,que seorga!1izarão ?0!O. os guardas qua..
Iíâcados nos dístrietos do referido mumcipio ; revogadas as
disposições em contrairia.

Rio de raneíro, 13 de agosto de 1906, 18' da Republíea,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGuES AL11'ES.

Felix Gaspm' de Barros e Almeida.

DECRETO N. 6110- DE 13 DE AGOSTO DE 1906

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca
de Melgaço, no Estado do Pará.

O Presidente da Rejlublica dos Estados Unidos do Brazil,
para. execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta. :

Artigo uuíco , Fica ereada na Guarda Nacional da comarca
de Melgaço, no Estado do Pará, uma brigada de infantaria
com a designação de 75n, a qual se constituirá de tres bata
lhões do serviço actívo, ns. 223,224 e 225, e um do da re
serva, sob n. 75, que se organizarão com os guardas qualifi
cados nos dístríctos da referida comarca; revogadas as dísposí
eões em contrario...

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1906, 18' da Republíca.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGuES ALVES"

)j'eUx Gaspar de Barros e AZ'tne-ida.

DECRETO N. 6111- DE 13 DE AGOSTO DE 1906

Crea uma brigada de infantar-ia de Guardas Nacionaes na comarca
de Portel , no Estado do Pará.

O Presidente da. Republíea dos Estados Unidos do Brazil,
para. execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta. :

Artigo uníco , Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de PorteI, rio Estado do Pará, uma brigada. de infantaria com
a designação de 769., a qual se constituirá de tres batalhões
do serviço actívo ns. 226, 227 e 228, e um do da reserva,
sob TI. 76, que se organizarão com os guardas qualificados
nos districtos da referida comarca ; revogadas as disposições
em contrario.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1906, 18' da Republíca

FRANCISCO DE PAULA. RODRIGUES ALVES.

Feue Gaspar de Barros e A~meirla.
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DECRETO N. 6112-DE 13 DE AGOSTO Dm 1906

743

Crea uma brigada de 'infantar-ia de Guardas Nacionaes. na oomarca
de Bragre, )10 Estado do Pará,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Jlrazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 do dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníeo, Fica areada na Guarda Nacional da comarca.
de Bragre, no Estado do Pará, uma brigada de infantaria com
a designação de 77(J" a qual se constituirá de tres batalhões do
serviçoactivo, ns. 2.29,-230 o 231, e um do da reserva .sob
n , 77, que se organizarão com os guardas qualíücados. aos
dístríctos da referida comarca; revogadas as dísposieões em
contrario. '

Rio de Jaueiro, 13 de agosto do 1906, 18' da Republíca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Felix Gaspar de Barros e AZmeida:.

DECRETON. 6113- DE 13 DE AGOSTO DE 1906

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaee na comarca
de Oeíras, no Estado do Pará.

O Presidente da Republicados Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n, 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco. Fica creada unia brigada de Infantaria na
Guarda Nacional da comarca de Oeiras, no Estado do pará,
com a designação de.-7Sa , a qual se constituirâ de tresbata
lhões do serviço actívo, ns.232, 233 e 234, e um doida
reserva sob n , 7St que se organizarão com os 'guardas qualí
ficados nos dístríctos da referida comarca ; revogadas as
disposições em contrario. -

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1906, 18° da Republica,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Feli::c Oaspar de Barrce e Almeida.

DECRETO N. 6114 - Com este numero não houve acto.
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DECRETO N. 6!l5 - DE 20 DE AGOSTO DE 1906

Crca mais uma brigada de infantaria de Guardas Naoionaes no DOe
partamento do Alto PUl'lIS, no 'I'err-ltorto do Acre.

O Presidente da, Repubhce dos Estados Unidos do Braaíl,
tendo em vista o decreto n. 5188, de 7 de abril de 1904., oue
organizou o Territorio do Acre, nos termos do decreto n. 4"31~
de 14 de dezembro de 1896, decreta:

Artigo uníco. Fica areada na Guarda Nacional do Depai
tamento .do Alio Purüs, no Territorio do Acre, mais uma
brigada de infantaria com a designação de 1P, a qual. se
constituirá de tres batalhões do serviço actívo sob os TIS. 31,32
e 33, e de um da reserva sob o n. 11, que se organizarão com
os guardas qualificados no referido Departamento; revogadas ..
as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1906, ISo da Republíca.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Felix Gaspar de Barros e Almeida.

DECRETO N. 6116 -DE 21 DE xcosro DE 1906

Concede ao Lloyd Braaíleh-o, sob a firma de M. Buarque & Comp.,
autorização para iniciar a navegação da linha americana.

O Presidente da, República dos Estados Unidos do Brazíl,
attcndendo ao que requereu o Lloyd Braztleiro, sob a firma.
do M. Buarque & Comp. e de aceordo com o disposto na clau
sula, XLIV das que acompanharam o decreto n. 5903, de 23
de fevereu-c do corrente anno, decreta:

Artigo unico. E' concedida. ao Lloyd Braztletro, sob a ârma
de M. Buarque & oomp., autorização para iniciar os serviços
da navegação da linha americana, mediante as clausulas que
a este acompanham, assíguadas pelo Ministro e Secretario de
lMa,do da, Industrla Viação e Obras Pubiícas.

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1906, 18' da, Repubhca.

FRANCISCO DE PAliLA RODRIGUES ALVES.

Lauro Severíanc .1IiiWer.

Clausulas aque se refere o decreto n, 6116, desta data

A navegação da linha americana terft tmruo em Santos o
termo em New-York, fazendo escalas pelos portos do Rio do
Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Parti. e Bar
bados,
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I!

Em todos os demais portos do Brazfl, sorvidos pelo Lloyd,
serão recebidos despachos para New-York, e, da mesma forma,
serão feitos em New-York despachos para qualquer porto
servido pelas diíferentes linhas do Llovd ,

Ui
Salvo a hypothese prevista na, clausula XLIV do decreto

n.5903, de 2:i de fevereiro do corrente anuo, :M. Buarque &
Campo obrigam-se a mandar construir ires vapores de 5.000
toneladas de deslocamento, desenvolvendo 15 milhas do mar
cha, com capacidade 'Para. 100 passageiro) de }lI, classe, 200
de S", camaras frlgoriflcas para 7200 toneladas de fructas, para
com elles realizar uma segunda viagem mensal aos Estados
Unidos da America.. Em tal caso, porém, uma das viagens
se destina a Nova Orleans, e tara escalas pelo Rio de Janeiro,
Bahia, Pernambuco, Cearã, Maranhão, Pará e em porto das
Antilhas que será fixado pelo Governo; e a segunda, com os
llOVOS vapores, se destinaria New-York, fazendo escalas
pelo Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Barbados.

iV
A subvenção de que gosa ° Lloyd Braztleiro fica elevada,

a. partir de 1 de setembro do corrente anno, de mais
363:699$992, ouro, que será paga aos seus banqueiros nas
mesmas épocas estabelecidas no seu aetual contracto .

V

A construcção dos vapores, de que trata f1 clausula, IH, só
poderá ser determinada com prévia approvação do Governo.

VI

o material que o Lloyd adquirir para a linha em questão,
quer o destinado ao serviço desde logo iniciado, quer o de que
trata a clausula IU, será. dado em garantia ao Go'verno.

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1906.- Lauro Seeeríooo
Múller.

DEORETO N. 6li7 - DE 21 DE AGOSTO DE i906

A pprova os estudos deünitivos das obras do porto da Bahia, excepto
a modiücacão relativa á doca do mercado, e approv<l a relação
completa do material para o inicio das mesmas obras,

O Presidente da, Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
attendendo ao que requereu a Companhia Internacional de
Docas e Melhoramentos no Brazil, decreta:

Art. 1. o Ficam approvados os estudos definitivos apresen
tados pela Companhia Internacional de Docas e Melhoramentos
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no Brazil, na fôrma do disposto na clausula Ill do decreto
n. 5550, de 6 de junho de 1905, c de aecordo com as plantas
que com este baixam, devidamente rubricadas; exccllçàofeita.
porém, da mcdíücacão relatrva á -doca do mercado, que 'entre~
tanto, poderá ser transfer-ida. em tempo opportuno,'para o
local do antigo Arsenal-de Marinha.

Paragrapho uníco. A companhia. apresentará, dentro do
prazo de seis mezes, a contar da 'Presente data, não Só 08 dese
nhos de detalhes das modificações feitas' ao antigo, p:~nJecto
mas também o orçamento geral das obras, o qual não deverJ
exceder do capital maxímo fixado na clausula 'XII do referido
decreto n. 5550.

Art. 2. o Fica, outrosím, approvada, como accrescimode
um rebocadorv a relação completa do material necessarío
para o inicio das obras, conforme determina a clausula IV;
devendo ser opportunamente fixado,nos termos da clausula XII,
o valor exacto de todo omateriaI.

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1906, 18' da Republíca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Seoeríana JJliiUe1'.

DECRETO N. 6118- DE 22 DE AGOSTO DE 1906

Abre ao Ministér-io ela Mar-inha o credito na ímpcrtancía de
1.013:120$509, supplementar aos §§ 14 - Força naval - e 25 
Fretes, etc, - do ar t , 60 da lei n. 1453, de 30 de dezembro de
1905.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que lhe expoz o Ministro de Estado da Marinha
e usando da autorização conferida pelo art. 80 da lei n, 1473,
de 9 de janeiro do corrento anno, resolve ahrir ao Ministerio
da Marinha o credito, na ímportaucía de 1.013:120$509, snp
plementar ás rubricas 14 - Força naval- e 25 -Fretes. etc.
do art. 6' da lei n, 1453, de 30 de dezembro de 1905, assim
discriminado: § 14 - Força naval - Pessoal- Gratificações
a orâcíaes do. Armada e classes annexas, inferiores, praças de
pret e outros, 913:120$509, § 25 - Fretes, passagens, ajuda
de custo e commissões de saques - Pessoal~ para' passagem
de offieia.es e praças, ajuda de custo e commíssão ou saques,
100:000$; total, 1.013:120$509.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1906, 18' da Republíca,

FI-tAXCISCO DE PAUIJA. RODRIG1'JES- ALVES.

luZio Ces01" de Noronha.
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DECRETO N. 6!l9 - DE 25 DE AGOSTO DE 1906

747

Concede ao BrMilianische ,]]ank fiZ,," Deutechlomâ autorizaç,ãopara
estabelecer uma caixa filial na cidade de S. Salvador) Estado
da Bahia.

O Presidente da. República dos Estados Unidos do Braail,
attendendo ao que req uereu o Brasilianische Bonk fiw Deiasoh
land, fundado na cidade de Hamburgo,representado pelos
directores de sua caixa filial nesta Capital. resolve conceder-Ihe
autorização para estabelecer uma .caixa filial na cidade de São
Salvador. Estado da Bahia, observadas as condíçõesímpostas
ás caixas filiaes dos bancos pelas disposições em vigor.

Rio de Janeiro. 25 de agosto de 1906. 180 da Republlca.,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões,

DECRETO N. 6120 - DE 25 DE .AGOSTO DE 1906

Abre ao Mínisterío da Fazenda o credito de 5:847$220, supplementer
a verba- 'I'zibunal de Contas-do vigente exercicio ,

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazrl,
usando da autorização constante .do art. 30 da lei n. 1490,
de 6.de agosto corrente, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda
o credito de 5:847$220. supplementar á verba - Tribunal de
Contas- do vigenteexercicio, para oceorrer ao pagamento de
vencimentos, a partir de !lAe agosto a 31 de dezembro do cor
rente annc, ao presidente e directores .do Tribunal de Contas
·e ao representante do mínísterío publico perante o mesmo
tribunal.

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1906, 18° da Republíca.

FRANCISCO DE PAUl"-<\. RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de. BuZhões.

DECRETO N. 6121 - DE 25 DE AGOSTO DE 1906

Abre ao Ministerio .da Fazenda o credito de 7:555$420 peracceorrer
ao pagamento devido ao conselheiro Ignácio Jose de Mendonça
Uchõa,em vir-tude de .sentenca .judicíai-ra,

O Presidente da Repupliea dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 20, TI'. 18,da lei n. 1316,
de 31 de dezembro de 1904,revlgorada pelo art. 33 da de
n, 1453, de 30 de dezembro de 1905, e a que se refere o de
-creton. 5875, de 27 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o
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Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2(> § 20 . li 2,
lettra c, do decreto legislativo n. 392, de 8' de ~ut~bro
de 1896 :

Resolve abrir ao Mínísterío da Fazenda o credito de
7:555$420 para cumprimento da carta precatorilLcxpedida
pelo Juizo federal da 211 Vara no Districto Federal, em 12-de
maio ultimo, requisitando o pagamento ao conselheiro Ignácio
.José de Mendonça Uchôã, de igual quantia, ar que foi coudem
nada a União por sentença do mesmo Juizo, confirmada por
accordão do Supremo 'I'ríbunal Federal n. 1037, de 24 de
dezembro de 1904.

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1906, 18° da Republíca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Buíhôes ,

DECRETO N. 6122 - DE 25 DE AGOSTO DE 1906

Ahre ao Miníster-io da Fazenda o credito de 638$, para pagamento
ao cir-uegião-mór, gener-al de brigada graduado, reformado. do
Exercito, Dr , Augusto JOse Ferrar-i, de vencimentos a que
tinha- direito, e não r-ecebeu,' de abril a julho de 186"}.

O Presidente da Renublíca dos Estados Unidos do Brazil ,
usando' da autorização eonüda no decreto legislativo n, 1475,
de 19 de maio ultimo, resolve abrir ao Mínísterio da Fazenda
o credito de 638$ para occorrer ao pagamento ao círur
grão-mor general de br-igada gradua-lo, reformado, do Exercito,
Dr , Augusto José Ferrari, ex-medico da colonia militar de
Caseros, de vencimentos a que tinha direito, e não recebeu, de
abril a julho de 1864.

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1906, 18° da Republlca,

FRA!'\crsco DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 6123 - DE 28 DE AGOSTO DE 1906

Approva os estudos e respectivo orçamento das obras de li!;?ação
das Estradas de Ferro Central de Pernambuco e Recite ao
S. Francisco.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazfl,
attendendo ao que requereu a Companhia Greot Weste~'n of
Brasil RaiZtoay, e de conformidade com a ultima parte da
clausula V das que acompanham o decreto n. 5257, de 26 de
junho de 1904, e respectivo contraoto, decreta:

Artigo uníco, Picam approvados os estudos que com este
baixam, devidamente rubricados, das obras de ligação das
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Estradas de Ferro Centrn,l de Pernambuco e Recife ao S. Fran
cisco, bem como o respectivo orçamento, na. ímportancía ma
xima de ,I:; 4.463-2-10 (ouro) e 258:351$260 (papel).

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1906, 180 ela. Republica.

FRAXCISCO DE PAULA RODRWUESALVES.

Lauro Severíanc 71f:iller.

DECRETO N. G124 - DE 28 DE AGOS'fO DE 1906

Autoriza a ratiücacão o i-ectiücacão dos termos da escrtptur-a, de
tr-ane'erencia da Estr-ada de Ferro Centr-al de Pernambuco a
Greaa vVestcl'n of Bra.síi RailUJay C0rí11)any.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
no intuito de regularizar a escríptura de transíoreneia da,
Estruda de Ferro Central de Pernambuco, de 30 de setembro
de 1004, jeita pela firma A, de S. Pires Ferreira & Comp, á
Greot 1-"Veslei·n of Bt'asil RIJilway ComJ}(!n-V, de conformidade
com a clausula V das que baixaram com o decreto 11. 5257,
de 26 de julho daquclle anuo, decreta :

Artigo uníco . Fica autorizado o Ministro da. Industria,
Viação e Obras Publtcas <1 fazer l'ati'ficar o recüüear os termos
da cscriptura de trausrerencía da referida estrada, de ferro,
feita. em 10 de setembro de 1904, entroaqucll<1 firma o 11,
menciona..da companhia.

Rio de Janeiro, 28 de agosto do 100G, 180 da Republica.

FnAXCISCO DE PAGLA RODHIGUES AI/I'ES.

DECRETO N. 6124A - DE;29 D1~ ).-ClOSTO DE 1906

Crea mate uma brlgada de infantaria ele Guardas Naclonnes no
município cle Naaareth, no Estado de Pernambuco.

o Presidente dn Republioa dos Estados Unidos do BI'n,;dl
para execução do decreto n, 431, do 14 de dezembro de 1896:
decreta:

Artigo unloo. Fica creada na, Guarda. Nacional do muni
eípio de Nazareth, no Estado de Pernambuco, mais uma bri
gada de infantaria, com a designação do 110"', a qual se constí
tuirá de tl'OS lw,tall1Õ2s do serviço actívo, U:S, 328, 3,29 e 330, e
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um do da reserva, sob n, 110, que se: orzantzarão com. os
guardas quali~cad~s_ nos dístríctôs do referido- mumeipio ;
revogadas as dísposições em contrario. ,.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de' 1906, ISO da Republica ..

FRANCISCO DE PAULA. RODRIGUES ALVES.

Eelio: Gaspa'I' de Barros e Almeida.

DECRETO N. 6125- DE 31 DE AG03TO DE 1006

Abre ao Mínísterto das Relações Extortorcs o credito de sessenta
mil libras esterhnas (1:; 60~OOO) em nome do povo bl'azileiro
para o fim de auxilían os 50CCOl'1'05 prestados ás vícbimaa do
ultimo terremoto do Chile.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo
n. 1405, desta data,

Decreta:
Artigo uníco.. Fica, aberto ao Mínisterío das Relações Ex

teriores o credito especial de sessenta mil libras esterlinas
(;f 60.000), para, em nome do povo brazileiro, auxiliar os
soccorros ás víctímas do ultimo terremoto do Chile, do modo
que julgar mais conveniente.

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1906, 18° da República ..

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Rio-Branco,

DECRETO N. 6126- DE 1 DE SETE~IBRO DE 1906

Abre ao Ministerio da Fazenda ° credito de 783$ para occcrrer- ao
pagamento devido ao, r». Plínio de Castro C~sado, Albino Pe
i-eir-a Pinto e Valenclo Baptista Gomes, em virtude de sentença
judiciarta.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 20, n. 18, ela lei n. 1316,
de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33 da de
n 1,153 de 30 de dezembro de 1005, e a que se refere o de
c~eto n. 5875, ele 27 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o
TI'ibunnJ de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2,
lettra c do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de
1896, r~solve abrir ao Ministerio da Faz~nda o c~~dito de
783$para cumprimento das cartas l?r~c~ttorlas expedIdas pe1.o
juiz federal na secção do Estado do 1\10 Grande ao Sul, requi-
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sítando o pagamento de 167$700 ao Dr , Plínio de Castro Casado,
91$000 a Albino Pereira Pinto e 523$700 "Valencia Baptista
Gomes, de custas a que foi condemnada a Fazenda Federal,
por .sentença do mesmo juiz, passada em, julgado.

Rio de Janeiro, 1 de setembro de 1906, Í8c> da Republica ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRgTO N. 6127 - DE 1 DESETE;\1BnO DE 19ú6

Alu-e ao Minlstei-ío da Fazenda o credito do 11:006$665, ouro, sup
plementar á verba n , 15 do art. 25 da lei n , 1453, do 30 de
deaembro de 1905, para pagamento, no corrente exercicío, dos
vencimentos de deus escrrpturar-ios da Delegacia do 'I'heaouro
em Londres.
O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil,

usando da autorização. contida no decreto legislativo n , 1497,
desta data, resolve abrir ao Ministerio da 'Fazenda o. credito
de 11:006$666, ouro, supplementar à verba n, 15 do art. 25 da
lei n, 1453, de 30 de dezembro de 1905, para ocoorrer, no cor
rente exercício, ao pagamento dos vencimentos de dous escrí
pturaríos da Delegacia do Thesouro em Londres, cujos Jogares
roram creados em virtude do decreto legislativo 'TI. 1430, de
9 de dezembro de 1905.

Rio de Janeiro, 1 de setembro de 1900, 18' da Republíca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bvlhôes ,

DECRETO :N. 6128 - DE 4 DE SETE)fBIW DE 1906

Abre ao Minísterio da Justiça e Negocíos Interiores o credito ex
traordínarlo de 3:566$128,; para pagar os vencímentoe devidos
ao lente de Iogíca do Externato do Gymnasio Nacional, Dr. Vi
cente de Souza.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo
n. 1501, desta data, resolve abrír ao Ministerio da Justiça e
Negocias Interiores o credito extraordínario de 3:566$128
para pagar os vencimentos devidos ao lente de Iogica do
Externato do Gymnasio Nacional, DI'. Vicente de Souza, nos
períodos de i4 de novembro de 1904 a 15 de março de i905 e
de 21 de junho a 3 de setembro de 1905.

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1900, i8' da Republica.,

FRANCISCO' DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Felix Gaspcw de Ba1"1'OS e Almeida.
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DECRETO N. 6.120 - Não foi pu'bJicauo no Diario Of(icial.

DECRETO N. 6130 - DE 4 DE SETE~,IBRO DE 190Q

Appl'Ova as despeaas feitas pela Companhia Paulista de Vias Per-r-eás
e Pluvíaes, durante o anuo de 190::J, por conta do capital da
Estrada de Ferro do Hio Claro, que fica elevado a f:, i.õO'3.528~2_i1.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazíj .
attendendo ao que requereu a Companhia Paulista de Vias
Férreas e Pluvíaes, decreta :

Art. 1. 0 Ficam approvadas as despezas na ímportancía
de 62:287$609, feitas pela Companhia Paulista de Vias Ferreas
e Fluviaes, no decurso do anno de 1005, em novas construcções
com appücação especial ás linhas ferreas, que faziam parte
do contracto de 4 de outubro de 1880, e constantes das contas
pela mesma companhia apresentadas, na, fôrma da clausula 2a

do decreto n. 4057, de 24 de junbo de ;gOl.
Art; 2.° As despozas de que trata o JrtiO'o precedente

se referem tl, aoqutsíoâo de uma serra ch'culaI. para as offi
duas do Rio Claro, serviço de iucendto em Rio Claro. nova
plataforma na estação de Visconde do Rio Claro, construcção
de 21 boeiros novos, de uma, casa de turma no ramal do
Jahú, caixa de agua em Dous .Corregos, deposito de machinas
e de carros em DO\1S Corrugos.. casas para moradias de empre
g~1..dos em Dons Córregos, .\Iorl~o Pellado, .Espraiado c Colouia,
àugmento do deposito de machiuas e carros em Jahü, acquí
sição de material e construccão de uma caixa de agua no
kilometro .~5 do ramal de Jahú, construcção de urna caixa de
agua na estação do Jahú e. rlnalmente, construcção de um
muro e calçada. na estação de Jahú .

Art. 3, o A ímportancía tot~d das dsspezas correspondente
a ~~ "1. 152, á taxa média de 16 d , no referido anuo, 'fica
incorpoi-ada, nos termos do citado decreto n . 4057, de 24 de
junho de 1901, ao capital da Estrada de Ferro do Rio Claro,
assim elevado a S 1.606.528-2-11.

Rio de Janeiro, 4 de setembro elo 1906, 18<> da Republica ,

FRAXCISCO DE PAl:LA RODRIGUES ALVES.

Lauro Seoerianc Jlii!le~·.

DECRI!:TO N, 6181- DE 4 m: SETE;),lBRO DE 190e

Abre ao Ministér-io da Justiça e Negocies Interiores o credito cs
pecíal de 4:200$, ouro, para pagamento do premio de viagem
ao Dr-. Alberto de Paula Bodrlguee ,

O Presídente da República elos Estados unidos do Brazil,
usando ela autorização concedida, pelo decreto Iegíslatí1/0
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n. 1~87. de 6 de agosto findo, resolve abrir ao Mínísterío da
Justiça e Negocias Interiores o credito especial de 4:200$, ouro,
para pagamento do premio de viagem concedido pelo citado
decreto ao Dr , Alberto 'de Paula Rodrigues.

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1906, i8' da Republiea.

FltANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Feiim Gaspar de Barros e Almeida.

DECRETO N. 6132- DE 4 DE SETEi\IBRO DE 1900

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacíonaes na co
marca da Capital do Estado de Gcyaz..

O Pr-esidente da República dos Estados Unídos do Braztl,
para execução do decreto n, ,j31, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unlco . Fica ereada na Guarda Nacional da comarca
da Capital do Estado de Goyaz mais uma brigada de infantaria
com a designação de 24a, a, qual se constituirá de tres batalhões
do serviço actívo, ns. 70,71 e 72, e um do da reserva, sob
n, 24, que se organizarão com os guardas qualificados nos
districtos da referida comarca; revogadas as disposições em
contrario.

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1906, 18' da Republica ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Felix Gaspar de Barros e Almeida"

DgCRETO N. 6133 - DE 5 DE SETEMBRO DE 1906

Abre ao Ministerio da Guerra o credito de 6:294$443 para Pe
gamento de gratificação a Oyr i aco Leite da Silva.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
de accordo com a eutorlaação contida no decreto legislativo
n. 1485, de 0 de agosto ultimo, resolve abrir ao Ministerio da
Guerra o credito extraor-dínarío da quantia de 6:294$443
para OOC01'1'or ao pagamento da gratificação annuaí de 1:000$
ao mestre da secção de funileiros dó Arsenal de Guerra do Es
tudo de Matto Grosso, Oyriaco Leite da Silva, no período de 15
de setembro de 1900 fi 31 de dezembro de 1906.

Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1906, 18' da Repuhlioa ,

FRANCISCO DE PAULA. RODRIGUES ALVE~.

Francisco de Pasüa Argollo.

Executivo - 1906 ,g
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DECRETO N. 6134- DE 10 DE SETEMBRO DE 1906

Crea mais: uma brigada de- infantaria da Guardas -Naclonaes na
comarca de Benevente, no Estado do Espír-ito Santo

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil
para execução do decreto n, 431, de 14 de dezembro de 1896'
decreta: '

Artigo uníco. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Benevente, no Estado do Espirito Santo, mais uma brigada
de infantaria com a designação de 3la., composta de tres bata
lhões do serviço actívo, sob os ns. 91, 92 e 93, e um do da
reserva sob o n. 31, os quaes se organizarão- com os guardas
qualificados nosdístríctcs da mesmacomarca; revogadas as·dís
posjções em contrario.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1906, 18' da Republica.

FRANCISCO DE PAULA. RODRIGUES ALVES.

Feü» Gaspar de Banas e A.lmeida.

DECRETO N. 6135 - DE 10 DE SETEMBRO DE 1906
Abre ao Ministér-io da Justiça e Negocies. Interiores, o credito de

2:400$ para pagamento dos vencimentos dos delegados de saude
dos portos de S. Francisco e Itajahy,

O Presidente da República dos Estados Unidos do Braztl,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo
n , 1504, desta data. resolve abrir ao Mínisterio da Justiça e
Negocias Interiores o credito de 2:400$, para Decorrer ao
pagamento dos vencimentos, na, razão de 3:600$ annuaes,
aos delegados de saude dos portos de S. Francisco e Itajahy,
incorporados ao l° dístrícto sanitario,.a contar de 1 de setem
bro a 31 de dezembro do corrente anno ,

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1906, i8' da Republtca ,

FRANCISCO DE PAULA. RODRIGUES ALVES.

Felix Gaspar de Barros e A.lmeida.

DECRETO N,. 6136 -,DE 10 DE SETEMBRO DE 1906

Concede á Companhia de Seguros Prevideneia {11) Sul, com
séde em Porto Alegre, Estado do Rio Grande .dc Sul, auto
rização para fcnceiónar , .e approva, com calterações , oe eespe
ctivos estatntca,

O Presidente da Republíea dos Estados Unidos do Brazil,
attendeado ao que requereu a oompanhía de Seguros Previ
deneía do Sul, com séde em Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, devidamente representada pelo seu díreetor presí-
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dente, resolve conceder á mesma companhia. autorísação para
funccíonar, mediante as clausulas do decreto n, 5072, de 12 de
dezembro de 1903, e approvar os seus estatutos, que a este
acompanham, com as alterações seguintes ':

a) As operações permittidas á companhia são exclusiva
mente as mencionadas no art. 40 dos seus estatutos;

b) AS operações a que se' refere o paragrapho' uníeo do
art. 40 ficarão dependendo de concessão nova e especial;

c) Snppríma-se o paragrapho uníoo do art. 90
;'

d) Accreseentem-se ao § lO do art. 19 as seguintes pala
vras - « repartída proporcionalmente entre os mesmos dire
etores '3>.

Rio delJaneiro, !O de setembro de 1906, 18' da Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES ..

Leopoldo de Bulhões.

Estatutos da uomnanhía de Seguros Pr-evãdencâa do Sul

CAPITULO I

DA COMPANHIA, SUA. DENOMINAÇÃO, SÉDE E FINS

Art. I.o Sob a denominação de Preeiâeneía do SuZ fica.
organizada uma companhia anonyma para os fins consignados
nestes estatutos.

Art. 2. o A séde, fôro jurídico e administração da compa
nhia serão, para todos os etreitos Iegaes, na cidade de Porto
Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul,

Art. 3.° O prazo da duração da companhia será de so annos,
a contar da data em que ficar legalmente constltuída, podendo
ser dissolvida antes ou prorogado aqueHe prazo por deliberação
da assembléa geral.

Art. 4.' A companhia terá por objecto e fim etrectuar se
guros sobre a vida, dotações e renda.s vítalicías por todo e
qualquer plano e combinação existentes, como sejam: seguro
ordinario de vida, oapítaes a prazo fixo, seguros dotaes míxtos
ou simples, seguro por tempo determinado, seguro industrial;
tinalmente, toda a classe de operações e contractos de seguro,
que repousem sobre bases scíentíãcas e cujos efíeítos dependam
da duração da vida humana.

Paragrapho uníco, A companhia poderá operar tambem
sobre seguros marítimos. e terrestres, desde que lhe convenha
e possa, depois de preenchidas as formalidades exIgidas pela lei.

Art. 5. o Nos dous prímeíros annos, a contar da data de seu
funceíonamento legal, a companhia não aeceítarã, sobre uma 8Ó
vida, seguro algum maíor de 50:000$ nem menor de 5:000$000.

Paragrapho uníco, Fíndo aquelle prazo, o limite. maxlmo
de cada seguro será de 100:000$ e o mínimo de 5:000$000.
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Art. 6.° Poderá a companhia resegurarparte de seus se
guros. dando prefeeencía a cOIIl:p~nhias nacionaes.

Art. 7.° Nenhum seguro de vida será. acceito sem o exame'
medico do pretendente, p~la,fórma que a directoria estabelecer.

Art. 8.° A companhia. poderá. areal' suceursaan ou consti
tuir agencias em qualquer dos Estados da União ou no estran
geiro, bem como negociar os direitos e responsabilidades de
qualquer associação congenere.

CAPITULO II

DO CAPITAL E nos ACCIONISTAS

Art. 9.' O capital da companhia será de 1.000:000$, repre
sentado por 1.000 acções nominativas de 1:000$ cada uma. As
entradas serão assim realizadas:

10 c no acto da subserlpção ;
30 % em prestações de 10 c com íntervallos nunca me

nores de 30 dias; e as demais, quando for preciso, a juizo da
dírectoria.

Paragrapho uuícov Sí a directoriajulgar conveniente, po
derá desdebrar o valor das acções,

Art. 10. Os acoíoníatas que não eífectuarem as entradas
do capital subscrípto nos prazos fixados pela direotorla, o
poderão fazer nos 30 dias subsequentes, com a multa de 5 °/0 do
valor da chamada.

Paragrapho uníco , Decorridos os 30 dias de espera, se pra
ticará para com os accíonístas que tiverem sido remissos o que
determina o art. 33 do decreto n. 434,.de 4 de julho de lS9r.

Art. 11. As transferenclas das acções serão feitas no re
gistro da companhia, nesta cidade, mediante termo assignado
pelos cedentes e pelos cesstonaríos ou seus procuradores.

Art. 12. No caso de transmissão a título de legado, sue
cessão universal ou em virtude de arrematação ou adjudicação,
o termo de transferencia não poderá ser Iavrado sinão á vista
de alvará de juiz competente, do formal de partilha ou de
carta de arrematação ou adjudicação.

CAPITULO !lI

DAS RESERVAS, DAS TARIFAS E DOS DIVIDENDOS

Art. 13. As reservas teehnicas desttnam-se exclusivamente
a garantir o cumprimento dos contractosde seguro.

Art. 14. Para. o calculo das reíerídas reservas' a com
panhia adoptarã a taxa de juro de 4'/0 e as tabellas de more
talídade de actuaríoa competentes, modificadas de conformidade
com os resultados obtidos por companhias que tenham operado
na Amertca do Sul.
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Art. 15. As mencionadas tabellas e os juros de 4 % .com
o augmento proporcional que a companhia adaptar servirão
de base para o estabelecimento das tarifas relativas ás diffe
rentes combinações de seguro que a associação organizar.

Art. 16. No dia 31 de dezembro de cada anno proceder
se-ha ao balanço geral das operações socíaes, levando-se â.
conta.de sobras 80 % do excedente que resultar das prestações
recebidas. Para este fim deduzir-se-há a importancia dos st
nistros pagos ou já approvados, a da reserva legal dos seguros
·em vigor. a das contas de commíssão e de gastos geraes ; e o
restante será abonado á conta. de lucros e perdas para diví
dendos aos accíonístas.

Art. 17. A importancía da conta de sobras será restituída
aos segurados pela fórma prevista nas differentes combinações
.de seguro. As apollcea que não contenham clausula sobro par
ticipação de lucros não serão contempladas nest, distribuição.

CAPITULO IV

DO E~IPREGO DOS FUNDOS DA COMPANHIA

Art. 18. Todos os fundos da companhia, á excepção das
sommasprecisas para as necessidades do serviço) serão empre
gados de conformidade com o § lodo art. 39 do regulamento ti.
que S3 refere o decreto u. 5072, de 12 de dezembro de 1903,
ou com as disposições que forem estabelecidas de futuro.

CAPITULO V

DA ADl\:HNISTRAÇÃO

Art. 19. A administração da companhia compor-se-be de
um .director presidente, tres dírectores, com as attríbuíções
que reclamar a ordem dos serviços da companhia. Os dire
ctores escolherão entre si o presidente.

§ I.' Os directores terão ordenado annual de 6:000$, cada
um, e mais a gratificação de 10 % dos lucros liquidas que
apresentar o balanço geral das operações.

§ 2. 0 O mandato dos directores durará tres annos.
§ 3.' A directoria terá quatro suppleutes, eleitos também

em assembléa geral por escrutinio secreto.
§ 4. o Os directores e os supplentes poderão ser reeleitos.
§ 5.° Os directores, antes de entrarem em exerclcio, cau

cionarão, cada um, 10aeções da companhia.
Art. 20. São prohibidos de servir conjunctamente na di-

reataria:
§ 1.° Ascendentes e descendentes, mesmo por affinidade.
§ 2.° Irmãos e cunhados, durante o cunhadio.
§ 3.' Parentes coUateraes aM o quarto grão civil,
§ 4.° Os sacias da mesmafl.rma commercíal e seus prepostos.
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Art. 21. Quando, por motivo de fanecimento impedi
men~o legal ou, resignação do cargo, se verificar alguma vaga
de dírector, sera chamado um dos supplentes, a juizo da dírecto
ria. O mandato do supplente durará somente até a primeira
reunião da assembléa geral ordínaría.que elegerá. outrodirector
pelo tempo de exercícío restante daqneUeque motivou a vaga

Art. 22. Não podendo comparecer qualquer director por
motivo justificado por mais de 30 dias, a directoría, si julgar
neeesaanío, chamará 11m supplente,

Art. 23. Osdirectores serão responsaveís pelos seus actos
de mandataríos, nos termos da lei n , 3150, de 4 de novembro
de 1882 e do decreto n. 434. de 4 de julho de 1891.

Art. 24. O mandato da directoría é pleno dentro dos li
mites dos estatutos e da lei; e nelle se incluem os poderes de
transigir, renunciar direitos. hypctheear ou empenhar os bens
socíaes, resolver amigavelmente todas as questões da compa
nhia e demandai' activa e passivamente.

Art. 25. São attribuições e deveres da directoria :
§ L° Deliberar sobre todas as operações da companhia.
§ 2.° Apresentar áassembléa geral, em sua reunião ordi

naria, o relatorio das operações e do estado da companhia.
§ 3.° Nomear, dispensar empregados, marcar e alterar os

seus vencimentos.
§ 4.° Fazer as chamadas do capital subserípto, na fórma

destes estatutos.
§ 5.° Nomear e dispensar agentes e corretores, marean

do-lhes a porcentagem.
§ 6 o Executar e fazer executar todas as deliberações da

assembléa geraL
§ 7. I} Constituir mandataríos, em nome da companhia,

para defender os seus direitos em juizo ou fóra delle,
§ 8.° Assignar' as acções da companhia.
§ 9. I} Fazer acquísição de todos os planos e elementos ne

cessarias para a completa organização da companhia.
§ 10. Confeccionar o regimento interno da companhia.
§ 11. Estabelecer a fôrma das apolices ou eontractos de

seguros.
§ 12. Determinar as tabeUas dos premias que devem

servir de base ás operações da. companhia, tendo em conta o
que indicarem a, setencía aoturíal e os dados da duração da
éxístencíahumana.

§ 13. Archivar as observações e experiencias suas e
alheias sobre todas as questões de seguro de vida, no interesse
de dar ás tabellas e calculas da companhia o maior grão de
certeza possível e todas as garantias de prevídeneia scíenüâca..

Art. 26. Ao dírector-presídente compete mais:
§ 1, o Representar otlicialmente a companhía em todas

as suas relações, quer como Governo, quer com as autoridades
administrativas.

§ 2." Presidir, com voto de qualidade, as sessões da díre
ctoeía,
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CAPITULO VI

DO CONSELHO FISCAL
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Art. 27. O conselho fiscal será eomposto de tres mem
bros effectívos e tres supplentes, que serão eleitos annualmente
pela fórma prevista para a eleição de directores, podendo ser
reeleitos.

Art. 28. Sãosuas attrfbuíções .
§ 1....' Apresentar á assembléa geral ordinarla, no fim de

cada anno social e, extraordinariamente, sempre que' lhe for
exigido. parecer círcumstancíado sobre o estado, negocias e
operações da companhía.

§ 2. o Examinar si foram bem executadas as disposições
dos estatutos e as deliberações da assembléa geral.

§ 3. o Denunciar os erros, faltas e fraudes que descobrir na
administração da companhia..

§ 4, o Conferenciar com a dírectoría, sempre que entender
necessario ou por ella for convidado ..

§ 5.° Reclamar a convocação. da assembléa geral de aceto
nístas, quando haja motivo grave e urgente, podendo fazer dí
rectamente a convocação, si a isso a directoria se: recusar.

§ 6. o Durante o trimestre que precede a reunião da assem
bléa geral, proceder a. exame nos livros e documentos da com
panhia e verificar o estado da caixa, afim de formular o seu
parecervque deverá ser entregue á dírectoría, para a publi
cação como annexo do relataria annual,

Art. 29. Será, nulla qualquer deliberação da assembléa
geral sobre a approvação de balanços e contas, desde que não
seja precedida do parecer do conselho fiscal.

Art. 30. E' applicavel ao conselho ãscal a dísposíção do
art. 20 destes estatutos,

Art. 31. A responsabilidade civil e criminal dos membros
do conselho fiscal terá lagar nos casos determínadoe pelos de...
eretos ns. 882i, de 30 de dezembro de 1882e 434, de 4 de jnlho
de 1891.

Art. 32. Cada membro do conselho fiscal psreeberã, a gra
tificação annual de 600$000.

CAPITULO vn

DA AS:3EMBLÉ:A. GERAL

Art. 33. A assembléa geral é a reunião de, todos os accío
nístas, ínscríptos no registro da compannía oíto dias antes de
annuncíada a sessão.

§' 1'.(1 Para todos- os eifeitos podem. os- accíonístas fazer-se
representar nas assembléas geraes por procuração especial' dada.
a aeeíonístas ; esta poderá, ser exhíbída até encerramento do
livro de presença.
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§ 2. o As sociedades anonymas ~u corporações serão repre
sentadas por um dos seus mandatarlos : as firmas soclaes por
um de seus socíos ; as mulheres casadas, por seus maridos'· os
menores, os fullidos e os ínterdtctos. por seus tutores ou repre~
sentantes Iegaes ; devendo as documentos comprobatorlos do
mandato ou representação ser entregues â úír'eetoría tres
dias antes da reunião.

Art. 34. Para se constituir assembléa geral.é necessario
que, segundo o livro de presença, esteja representadaç.no mí
nimo, a quarta parte das aeções emlttídas,

§ 1.° Si não se reunir numero suffícíente para' constituir
assembléa geral, será, ppr annuneíos nos jomaes convocada
nova. reunião, com o prazo de oito dias; e esta deliberará
validamente, qualquer que seja a somma do capital repre
sentado.

§ 2. o Tratando-se, porém, da reforma de estatutos, au
gmento de capital cn liquidação da companhia, a assembléa
geral carece, para validamente constituir-se, da presença de
acclonístas que, no mínimo, representem dous terços do eapítal
social. Não se reunindo acotonístas que representem deus terços
do capital, serão convocadas novas reuniões, com íntervallos de
oito dias, observando-se as disposições dt} decreto n. 434, de
4 de julho de 1891.

Art. 35. Haverá. annuaímente uma assembléa geral ordi
narla, que deverá eífeetuar-se até tios de março; e as extra
ordiuarías que à direcsoria ou o conselho fiscal julgar necessa
rias, ou (orem requisitadas á dlrectorla por sete ou mais
aeotonístaa, que representem, no mínimo, um quarto de capital
da companhia e que exponham os motivos da requísíção.

Art'~ 36. A assembéa geral será presidida pelo accíonísta
que for indicado, com a approvação da mesma assembléa ; sendo
chamados dous aecíonístas para secretaríos,

Art. 37. Nos trabalhos das assembléas geraes ordínarías
guardar-se-há a ordem seguinte:

a) nomeação do presidente da reunião j

b) leitura. do annuncío de convocação da assembléa, do
relatorto da dírectoría e do parecer do conselho fiscal;

c) discussão e deliberação sobre contas e actos da. di
reataria;

d) considerações sobre os interesses geraes da companhia;
e) elslção do conselho fiscal e dos seus supplentes, e dos

directores esupplentes, quando findo o seu mandato;
f) encerramento da sessão.
Art. 38. Os díreetores e flseaes não poderão tomar parte

nas votações referentes ás contas ou actos administrativos em
que tive rem nmecíonado ; nem poderão, na qualidade de man
dasaríos, representar outros aecíonístas , Nenhum accíonlsta
poderá tambem votar em negocíos, que directa ou indirecta-
mente lhe sejam relativos. ' .

Art. 39. As votações das assembléas geraes serão apu
radas na. razão de um voto para cada acção, nos casos em que
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a lei permitte serem feitas por escrutínio secreto; não podendo,
porém, cada acciontsta ter mais de 50 votos, além dos que lhe
couberem como mandatarío ,

Art. 40. Quando tratar-se de augmento ou reducção de
capita], de deliberar sobre reforma de estatutos ou liquidação
da companhia, a votação será apurada pela maioria dos socíos
presentes. (Art. 132do decreto n. 434, de 4 de julho de i891.)

AI't. 41. Na eleição de dírectores e seus suppleutes, bem
como na do conselho fiscal e supplentes, a votação se fará por
acções, em escrutínio secreto j nos demais casos, porém, será
syrnbolica, salvo reclamação de um ou mais accíonistas, com
approvação da, assembléa,

Art. 42. A convocação da assembláa geral ordínaria se
fará por annuncio nos jornaes, durante 15 1ias j e as extra
ordínarias, com intervallo razoável, devendo sempre ser mo
tivadas.

Art. 43. A transfereneia de acçõos será suspensa oito dias
antes daquelle que for marcado para. a reunião da assembléa
geral ordiuarla,

Art. 44. .Nas attríbuíçõees da assembléa geral compre-
hende-se o direito de :

§ 1.o Reformar os presentes estatutos;
§ 2. o Alterar o capital social ;
§ 3. o Julgar as contas annuaes e dar ou negar quitação

aos rnandatanos ;
§ 4. o Eleger os directores e seus supplentes, podendo

alterar os seus vencimentos;
§ 5. 0 Deliberar sobre a prorogação de prazo, duração,

dissolução e liquidação da. companhia, de conformidade com
estes estatutos e com a legislação vigente j

§ 6. (I Tomar conhecimento de quaesquer propostas e re
solver sobre todos os Interesses da. companhia.

Art. 45. Todas as deliberações serão tomadas por maioria
de votos. No caso de empate nas votações por escrutínio
secreto, decidirá a sorte; e nas votações symbolíeas decidirá
o maior accíonísta presente.

Art. 46. A approvação, pela assembléa geral, das contas
annuaes e actos administrativos, extingue completamente a
responsabilidade dos mandatarios em relação ao período das
mesmas contas; salvo as hypotheses previstas DOS arts. 74 e
75 do decreto n. 8721, de 30 de dezembro de i882 e no decreto
n. 434, de 4de julho de 1891.

CAPITULO VII!

DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITúRIAS

Art. 47. A directoria procurará sempre ultimar por meio
de arbitros as contestações que se suscitarem na gestão dos
negocios da companhia.
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jiírectores :
Dr. Possidonio M. da Cunha Junior. - Felisberto B. Fer~

?'eiro.. de Azevedo, capitalistas, residentes nesta cidade.- Te
neuta-coronel Antonio M ostardeiro Filho, commerciante, rest..
dente nesta cidade.

Supplentes dos direetores :
Eduardo 88CO.- Otto Niemeyer.- Commendador Marceltino

B. Gonçoíeeec-: Frederico Deuctieoner, commereíantes, resí
dentes nesta cidade.

Conselho fiscal :
Luiz Lara da Fontoura Poloneiroe-« Pedro Chaves Barcellos,

commerciantes, residentes nestacidade.- Tenente~coronelJoão
Caetano Pinto, capitalista, residente nesta cidade.

Snpplentes :
Commendador Antonio Francisco de Castro, commercíante ,

residente nesta cídadev-c- Alfredo Alberto de Alencastro.- Com
mendador Militão Borges de Almeida, capitalistas, residentes
nesta cidade.

Art. 48~ A dírectoría poderá adquirir para a associação
edífícío propric para seu estabelecimento.

Art. 49. Os casos omissos nestes estatutos serão resolvidos
de conformidade com as leis em vigor.

Art. 50. A companhia ê obrigada a fornecer aos segurados
as certidões de, que precisarem a bem de seus direitos, pa ..
gando os respectivos emolumentos.

Art. 51. São incorporadores da companhia o Banco da
Províneía, o Banco do Commercio e os seguintes senhores:
tenente-coronel Manoel Py, major José Luiz Mouro. de Azevedo
e Luiz Lara da. Fontoura. Palmeira.

Paragrapho uníco. Os incorporadores nenhuma vantagem
terão sobre os lucros soctaes.

Art. 52. Os accionístas reconhecem e aeceítam os presentes
estatutos, que approvam como lei organica da companhia e
nomeiam para a sua primeira administração:

Director presidente, major JosJ Luiz Moura: de AZ6vedo,
capitalista, residente nesta cidade.

DECRETO N. 6137-DE 11 DE SETEMDnO DE 1906

Approva, mediante condições, os estudos deünitívos e orçamentos
da 3a. secção, de 73 kilometros da Estrada de Ferro de Bahurú
a -Cuyabã.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Braz!!,
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil, decreta :

Artigo unico, Ficam approvados os estudos definitivos e
o orçamento. que com este baixam, devidamento rubricados,
da 3(\ secção de 73 kilometros, da Estrada de Ferro de Bahurú
a Cuyabá, de que é cessionaría aquella companhia, sob as
seguintes condições:



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 763

1n, a companhia deverá observar o traçado indicado pela.
linha vermelha nas plantas apresentadas, excepto entre as
estacas do projecto ns. 8.187 e 8.267+14.8.491+7 e 8.562+2,
9.383+12 e 9.422+14 em que será adaptado o traçado em
azul, com o encurtamento de 318 metros;

2a, fará proceder a cuidadosa revisão de estudos, por
oecasião da locação, nos trechos situados entre as estacas 6.600
e 6.700, 9.000 e 9.400 do referido projecto : _

3(1" iniciará opportunamente os serviços de construcção
de modo que seja concluída a 3a secção de 73 kilometros no
prazo máximo de 10 mezes, depois de concluldos 03 trabalhos
da 2(1, secção.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1906, ISo da Ropubllca..

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Seoeríano l11üllci'.

DECRFeTO li. 6138 - DE II DE SE'rE'IBRO DE 1906

Approva os planos e orçamento, na importancia. de iô5:4~8$500, do
aterr-o feito atrás do muro do caea do porto de Manáos pela
Companhia Mandos Harbcur, Limited.

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazíl,
attendendo ao que requereu a Companhia .Man.dos Horõour,
Liínited, decreta:

Artigo uníco. Ficam approvados os planos e orçamento na
ímportanoía de 166:468$500, que com este baixam, devidamente
rubricados, do aterro feito arras do muro do eaes do porto de
Manãos, Estado do Amazonas, pela Companhia 111andos Harbour,
Lirnited, durante o anno de 1905; devendo a referida ím
portancia ser levada â conta do capital da mesma companhia,
sujeita, porém, á redueçâo determinada na clausula XVI do
decreto n, 3725, de 1 de agosto de 1900.

Rio de Janeiro, II de setembro de 1906, 18' da Republica.
FRAl'I'CISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Seoeríano Jl:IiiUei·.

DFeCRFel'ü N. 6139- DE II DE SETEMBRO DE 1906

Approva os estudos apresentados pela Companhia Docas de Santos
para a íustallaçãohvdro-elec tr-íéa que tem de levar a effeito no
legar denominado Itatínga,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu á Companhia Docas de Santos,
decreta:

Artigo uníco . Ficam approvados os estudos apresentados
pela Companhia Docas de Santos para a ínstallação hydro-ele-



764 ACTOS DO PODER EXECUTIVO

ctric,a que, segundo o disposto nos decretos us. 4088 e 4235,
de ~2 de Julho e 11 de novembro àe: 1901, tem de levar a
offelto no Iogaz deuominado - Itatínga ....:- de conformidade
com as plantas que com este baixam rlevídamente rubricadas.

Rio de Janeiro, 11 de setembro do 1006, 18° da Republica.

FRANCISCO DE PAUl,A RODRIGUES AriVES.

Louro Seoeriano Mii,ller.

DECRETO N. 6140 - DE 11 DE SETE:iIBRO DE 1906

Abre ao Minister!o da Indústria, Viação e Obras Publicas o credito
especial de 4.000:000$ para fazer face ás despesas de reparação
das linhas e material da Estrada de Ferro Central do Braail ,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Braail,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 1505,
desta data, decreta :

Artigo unico. Fica aberto ao Ministério da Industría,
Viação e Obras Publicas o credito especial de 4.000:000$ para
fazor face ás despezas de reparação das linhas e material da
Estrada de Ferro Central do Bi-aall : sendo l~OOO:OOO$ para
pessoal e material da 41O dívlsão e 3,000:0000 para pessoal
e material ela 5l\ divisão,

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1906, 18° da Republica.,

FRA);CTSCO DZ PAULA RODRIGUES ALVES.

La1/.TO seeeríono Müller.

DECRETON. 6141-DE 15DE SETE"BRO DE 1906

Abre ao Mlnisterio do. Justiça c Negocies Intcrforee o credito
especial de 4:200$, ouro, pai-a pagamento do premio de viagem
ao Dr. Jose Pantoja Leite.

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da. autorização concedida pelo decreto legislativo
u. 1506, desta data, resolve abrir ao Mínisterlo da Justlça e
Negócios Interiores o credito especial de 4:200$, ouro, para
pagamento do premio de viagem concedido pelo citado decreto
ao Dr. José Pantoja Leite.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1006, 18° da Republica ,

FRANCISCO DE PAtJLA RODRIGtJES ALVES.

Felix Gaspar de Barros e Almeida.
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DECRETO N. 6142- DE 15 Dg SETE"BRO DE 1906

765

Abre ao Minísterto da Fuzen-la o credito de 8:400$ para cccorrer
?-o pagamento devido a Rubem 'I'avarcs, em virtude de sentença
judicfari a .

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida DO art. 20, n. 18, daIei n. 1316,
de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33 da de
n. 1453, de 30 de dezembro de 1905, e a que se refere o,decreto
n. 5875, de 27 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, na conformidade do art. 2Q

, § 2Q
• n. 2; lettra c,

do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896:
Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de

8:400$ para cumprimento da, carta precataria expedida, pelo
juiz í'aderal da Primeira Vara do Districto Federal, em 31 de
julho do corrente annc, requisitando o pagamento dos venci
mentos que competem ao chefe de secção addido á Secretaria de
Estado da Industi-ia, Viação e Obras Publicas, Rubem Tavares.
no período de 28 de setembro ele 190cl a 27 de novembro de
1905.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 19:)6, 18Q da Republíca,

FRANCISCO DI-; PAULA RODRIG'GES ALVES.

Lecpotdo de Bulhões.

DECRETO N. 6143 - D3 1'7 D8 SE1'EíJIBRO DE 1906

Creu mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na.
comarca do Picos, no Estudo do Piauhy.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braztl,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 18D6,
decreta:

Arügo uuico , Fica croada na Guarda Nacional.da comarca
de Picos, no Estado do Piauhy, mais uma brigada de infantaria
C0111 a designação de 4911, que se constituirá de tres batalhões
do serviço actívo, sob os ns. 145,146 e 147, e de um do da
reserva sob n. 49, os quaes se organizarão com os guardas
qualificados nos dístrictos da mesma comarca : revogadas as
disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 17de setembro de 1906, 18Q da Republíca ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALYES.

]iIJ[.f.x Gaspar de Barros e Almeida.
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DECRETO N., 6144 - DE 17 DE SETE::-.maO DE 1906

Abre ao Mlnisterio da Justiça e Negócios Interiores, por conta do
exercício de .1906, O credito supplementar de 618:750$ sendo
141:750$ á verba ....... Subsidio dos Senadores - e 477:000$ J. verba
- Subsidio dos Deputados.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazii,
usando da autorização concedida. pelo" n. 1 do art. 26 da lei
n. 1453', de 30 de dezembro de 1905, e ouvido o Tribunal de
Contas. nos termos do art. 70, § 5Q

, do regulamento approvado
pelo decreto n , 2409, de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir
ao Mínísterio da Justiça e Negocias Interiores, por conta do
exercício de 1906, o credito supplementar de 618:750$, sendo
141 :750$ ~ verba - Subsídio dos Senadores - e 477:000$ ~
verba - Subsidio dos Deputados, afim de Decorrer ao paga
mento dos subsídios dos membros do Congresso Nacional, du
rante a prorogação da actua1 sessão até o dia 2 de outubro
do corrente armo,

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1906, 18° da Republiea ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

FeZix Gaspar de Barros e Almeida.

DECRETO N. 6145 - DE 17 DE SETEMBRO DE 1906

Abre ao Ministcrio da Justiça e Negocies Interiores, por conta do
exercioic de 1906, o credito supplementar de 80;000$, sendo
30:000$ li verba Secretaria do Senado - e 50:000$ á "Verba
- Secretaria da Camara dos Deputados.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida pelo n . 1 do art. 26 da lei
TI. 1453, de .30 de dezembro de 1905, e ouvido o Tribunal de
Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regulamento approvado
pelo decreto TI, 2409, de 23 de dezembro de 1906, resolve abrir
ao Míuisterio da Justiça e Negocios Interiores, por conta do
exercício de 1906, o credito supplementar de 80:000$, sendo
30:000$ ~ verba - Secretaria do Senado - e 50:000$ (j, verba
- Secretaria da oamara dos Deputados, afim de oecorrer ao
pagamento das despezas com o serviço de stenographia, re
visão, redaeção, impressão e publicação dos debates do oon
gresso Nacional, durante a prorogação da actual sessão
legislativa até o dia 2 de outubro do corrente anno,

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1906, 18' da Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Feüe Gaspar de Barros e Almeida,
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DECRETO N. G146-DE 17 DE SETEMBRO DE 1006

Crea um Consulado em Sydney

O Presidente da Rennblíca dos Estados Unidos do Brazil,
Usando da autorização concedida pelo art. 3' da lei

n, 322, de 8 de novembro de 1895,
Decreta:
Artigo unico. Fica creado um Consulado em Sydney, C0111 .

jurisdicção em toda a Australia.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1906, 18' da Republica ,

FRANCISCO DE PAur~A ROmUGUES ALVES.

Rio-Branco.

DECTETO N. 614í - DE 18 DE SETEMBRO DE 1906

Abre ao Ministerio da Iudustria, Viação e Obras Publicas o credito
de 600:000$, supplementar á consignação-e- Revisão da rêdc, novas
canalizações, eto., 311. divisão, da verba H, art , 14 da vigente lei
de orçamento.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braxll,
usando da autorização contida, no art. 17 da lei n. 1453, de
30 de dezembro de 1905, decreta :

Artigo uni co. Fica aberto ao Ministcrio da Industria Viação
e Obras Publicas o credito de 600:000$, supplementar á.
consignação - Revisão da rêde, novas canalizações, etc., 3ll.
divisão, da verba 11, art. 14 da vigente lei de orçamento, aflm
de ser applícado ás despezas da mesma natureza.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1906, 18(> da Republíca ,

FRANCISCO DE PAl:LA RODRIGUES ALVES.

Lauro sevevsoro .11!fütler.

DECRETO N. 6i48 - DE 18 DE SE1'E'IBRO PE 1906.

Approva a planta dos terrenos necessários á installaoão dos exgcttos
no bairro de Copacabana. -

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazíl,
attendendo ao que requereu a Oompanhía ,Rio de Janeiro QUi;
Improoements e á informação do respectivo engenheiro fiscal
relativamente ao estabelecimento de exgottos no bairro de
Copacabana, decreta:

Artigo uníco , E' approvada, para os· eãeitos do decreto
n, 1021, de 26 de -agosto de i903, a planta apresentada pela
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Compan~ia R.io de Jc:neiro Cily Impro'Vements, dos terrenos
necessarlOS â ínstallação dos exgottos no bairro de Copacabana.

Rio de Janeiro, 18de setembro de 1906, 18° da Republiea ,

Fp,AKClSQO DE PAULA RODRIGUES AI.VES~

LaV/lO Severianc P,·[üfler.

DECRETO N. 6149 - DE 18 DE SETEMBRO DE 1906

Concede autorização á Sociedade Anonyma «E. Johnston & Company,
Ilmíted», para Iunccionar na Republica,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
attendendo 110 que requereu a Sociedade Anonyma E. Johnston
& Company, ümneâ; devidamente representada, decreta :

Artigo uníeo, E' concedida autorização á Sociedade Ano
nyma E. Johnston & Company, limited, para funcciouar na Re
publica com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas
quo a este acompanham, asslgnadaa pelo Ministro da Industria,
Viação e Obras Publicas, e ficando a mesma companhia obri
gada ao cumprimento das formalidades exigidas pela legislação
em vigor.

Rio de Janeiro, 18 de setembro ele 1906, 18' da Republica,

FRAi\CISOO DE PAliLA RODRIGUES ALVES.

Lauro Severíano 1v.!.uller.

Clausulas que acompanham o decreto n, 6149, desta data

I

A Sociedade Anonyma E. Johnston & Oompany, Umited, é
obrigada a ter' um representante no Brazll, com plenos e UU
mítados poderes para tratar e definitivamente resolver as
questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com
particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial
pela companhia.

II

Todos os aetos praticados no Brazil ficarão sujeitos uníea
mente ás respectivas leis e regulamentos e á [urísôtcção de
seus tríbunaes judieiarios ou adminístrattvos, sem que em
tempo algum possa a referida sociedade anonyma reclamar
qualquer excepção fundada em seus estatutos, cujas disposições
nêo poderão servir de base para qualquer reclamação concer
nente á execução das obras ou serviços a que ellos se referem.
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!lI

Fica dependente da. autorização do Governo qualquer
alteração que a referida sociedade anonyma tenha de fazer
nos respectivos estatutos. Ser~lhe·ha cassada a autorização
para funccionar na Republica, si infringir esta, clausula.

IV
Fica entendido que a autorização ~ dada sem prejuízo do

principio de achar-se a. companhia sujeita ás disposições do
direito nacional que regem as sociedades anonymas,

V

A ínfraceão de qualquer das clausulas para a qual não
esteja commínada pena especial será punida com a multa
de I ;000$ a 5,000$ e no caso de reíucídencla, pela cassação
da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual
baixam as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1903.- Lauro Severíasio
'Müller.

Eu abaíxo asslgnado, John Dálton Venn, tabellíão publico da
cidade de Londres, por nomeação real devidamente juramen
tado e em eaercíclc, certifico que os documentos em lingua por
tugueza aqui annexos e marcados respectivamente com as
lettras A e B são tcaducoões fieis e conformes da certidão de in
corporação em ínglez, marcada A, e do exemplar ofâeíal também
em ínglez e marcado B, da escriptura social e dos estatutos da
Sociedade Anonyma designada E. Johnston & Company, umueâ,
achando-se estes dous documentos em inglez aqui igualmente
annexos. E certifico mais que os, referidos documentos: em in
glez estando respectivamente authenticados com a assígnatura,
quo reconheço verdadeira do Sr. Herberl Fogelstrom Bartlett,
archivísta de sociedades anonymas da Inglaterra, possuem, na
forma das leis ínglezas, todos os caracterdstícos, para poderem
fazer fé de seus respectivos conteudos. E em virtude do ex
posto os citados exemplar offlotal, certidão, assígnatura e tra
ducções são todos dignos da toda fé e credito tanto judicial
como easra-jurücíalmentc.

Em testemunho do que para fazer constar onde convier e
para todos os eíreítos Iegaes passo o presente que assígno e séllo
em Londres aos dias vinte e dom: de junho de mil novecentos e
seisv-> John D. Venn, notario publico.

Reconheço verdadeira a assígnatura retro de John D. vonn,
tabsjlião publico desta. capital; e para constar onde convier, a.
pedido do mesmo, passei apresente que assígnoí, e fiz aellar
com o sallo das armas deste Consulado da Republíca dos Estldos
Unidos do Brazil em Londres, aos vinte e seis de junho de 1906.
[?, Jlh'es Vieira, consul geral.

N. 263 - RecebiS o.n.s.»- Viei>·a.
Executivo - 1-906 49
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OErtTIDÃ.O 'DEINCORPORAÇ.i\.O DE UMA COMPA.NHIA

(Estampilhas e se11os)

Pela presente eertlfíco que E. Johnston & Company, limited~
foi, deaccordo com as leis de 1862 a 1900sobre sociedadea ano.,
'UY1UlW, ,inco~porada como companhia de responsabilidade Iímí
tada-no día seis de junho de míí novecentos e seis.

Dada sob a mínba assígnatura em Londres aos dias quinze,
de junho de mil novecentos e seis.- H. F. Bartlett., archivísta
âe sociedades aaonymas. (Lei de 1862 sobre sociedades ano
nymas. seeç. 174.)

«E. Johnston &Company,limited)}

Registrados no dia 6 de junho de 1906 - Contendo:
Eacríptura social.
EBtatutos.

I -,- PrelinJnares..•...•••.

II - Capital :
I Acções.....•..••..•..•...•...•.
2 Certidões de acções..•..•.••...
3 Chamados sobre as acçõea.••..•
4: 'I'ransferencia e transmissão de

acções.. o o., o ••••• o •• 'o o o o o o o

5 Direito de retenção sobre as ac-
ções ,. o • o o •• o o •• o • o o ••••. 0 o •

6 ocmmísso e renuncia.de ac-
ções.. •.. o • o o •• o. , o • o o • o •••

7 Consolídação e subdivisão das
aoções o o •• Q o • '. o •• o • o o o • o • o

8 Augmento e reducção de ca-
pital.. .•....••.••.••••.•..

IH - Assembléa dos aceío
mstas :

Cenvocação das assembléas ge·
raeso o.' o. o o. o o •••. 0. o o ••.•.•

2 'I'rabalhos das assembléas ge~

raes. ... o.' o •• o. o o. o o •• o o o

3 Votos das assembléas geraes. o.
4 Assembléas de classes de accio-

nístas ..••..• o ••••••• o •••• o,

Artigos

2

3 - 8
0- il

12 - 15

16 - 20

21

22 - 26

20 - 30

31 - 33

3·1: - 39

40 - ÕO
51 - 58

59 - 60
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IV - Dírectores ,
Artigos

Numero e nomeação dos diro-
ctores ,.."., .

2 Habilitação e remuneração dos
directores....••. '._•......•... , .

3 Poderes dos dírectores•. , •.....
4 sello social ..
5 Directores gerentea••••.••••,•••.
6 Tr~.balhosdos dírectores .
7 Inhabilttação dosdirectores ••.•
8 Exoneração e demissão dos dí-

rectores .....'....•...........••
9 Gerentes ....••.•..•..•.....•..

10 Garantia dos directores , etc .....

V - Contabilidade e díví-
dendos.:

I Contas ..
2 Fuudo de Teser·va .•.-.. ' .'..•..•
3 Dividendos ..

VI - Avisas•••••••..••.••

61 - 66

67 - 71
72
73
74 - 77
7S - 85
86 - 87

88 - 93
94
95

96 -98
99 -100

101-107

108-112

89039/4 - Registrada - 50.028 - 6 de junho de 1906
(Duas estampilhas inutilizadas com a data de 14 de junho de
1906) - Seno com a data de 15 de junho de 10G6 - Leis de
1862 a 1900 sobre companhias.

COlupanhia de responsabilidade: limitada
pOll"'aerçõ'es

Escr-ípüur-a social de «lI:. .rcnnseon & Oompany, jtmtted»

r.. o nome da companhia é E. Johnston '& Oompany, u:
miteâ,

2. O escrtptorlo da sêde soeíalserü sítona Inglaterra.
3. Os objectos para, os quaes se estabelece a companhia são

os seguintes: tendo.a companhia ~l, faculdade de fazer quaes
quer das cousas aquimencíonadas, á parte de quaesquer outras
das 'mesmas cousss -:

A) Celebrar ocontracto com 088r8. E. Johuston& oomp.,
estabelecidos em Santos, nos Estados Unidos do Brazfl, a. que se
refere a -clausula 2 dos estatutos da companhia, e continuar e
fazer os negocias aili mencionados em todo ou em alguns ou
em um de seus ramos,

B) Fazer os negocias de exportadores, importadores e ne
gociantes em geral em todos os seus ramos.

C) "Emprehender e levar a effeito todas as espeeíes de ne
gocias de agencias.
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D Comprar, vender, tomar de arrendamento, permutar ou
por outra fórma. adquirir e negociar com quaesquer bens mobí
Iiaríos ou ímmobiliaríos,

E) Cultivar café, assucar e outrosproductcs do Brazil, e
preparar (comprehendendo a torrefação do café), manuía
eturar e elaborar para o mercado quaesquer de taes productoa,
e vender, dispor e negociar em quaesquer de taes productos
quer em seu estado'manufacturado, fabrieado ou bruto. '

F) Adquirir e assignar acções ou debentures ou outros va
lores de qualquer companhia, sociedade ou empresa, ou ,apo·
líces ou titulos de qualquer Governo ou Estado, seja brítanntco,
colonial ou estrangeiro, e os mesmos conservar1 dispor e
vender.

G) Emprestar dinheiro mediante garantia ou de outro
modo, descontar, vender e comprar escríptos de divida, letras
de cambio e outros valores commerciaes, emprehender o em
prego de dínhoíro, receber dinheiro em deposito a juros ou de
outro modo, e fazer sacar, aeceítar, endossar ou negociar
quaesquer letras de cambio, escríptos de divida. ou outros va
lores commercíaes,

H) Tomar emprestado ou levantar ou garantir o paga
mento de dinheiro, e para estes ou outros fios bypothecar ou
onerar a empresa e a 'totalidade ou qualquer parte dos bens e
direitos da companhia, aetuaes ou' adquiridos no futuro, in
cluindo o seu capital por cobrar, e creare emittir âeõenturee
ou valores hypothecarios ou outras obrigações. perpetuas ou
amortizaveis.

1) Vender, alugar ou dar qualquer outra applícação á
empresa da companhia ou a todos ou a qualquer parte de
seus bens, nos termos e condições que entender a companhia,
podendo acceitar como, consideração quaesquer acções, obriga
ções ou valores de qualquer outra companhia.

J) Levar a effeito todos ou quaesquer dos objectos prece
dentes como chefes ou agentes. empreiteiros, curadores, ou de
outro modo, ou de sociedade ou em união a qualquer outra
pessoa, firma, associação ou companhia, e em Londres, no
Brazil e em.qualquer outro paíz , .

X) Fazer com qne a companhia sej' registrada ou legal
mente reconhecida em qualquer paiz estrangeiro.

L} Pagar com os fundos socíaes todos os gastos relativos
ou íncídentaes á organização, registro e annuncio da compa
nnía ou a obtenção de dinheiro para ella, e á emissão do ca
pital, incluindo corretagens e commíssões para obter-se applí
cações ou assígnaturae, oolloeação ou subscripção de acções,
debentu?'es ou valores hypothecarios,.e á custa da compcnnía
recorrer ao Parlamento ou ao Governo de qualquer paíz, Es
tado ou Municipalidade do estrangeiro, solicitando quaesquer
direitos ou prívílegíos ou a extensão de quaesquer dos poderes
da companhia.

M) Em geral distribuir .entre os accíonistas quaesquer
bens da companhia em espeoíe ou em genero,
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N) Fazer todas as outras eousas que forem ínoídentacs ou
conducentes á consecução dos objectos acima.

4 E' limitada a responsabilidade dos accíonistas.
5. O capital da companhia é de Só 100.000, dividido em

20.000 aeções de ;Çj 5 cada uma, as quaes acções e todas as
outras acções em que consistir qualquer capital social futuro
poderão ser dtvídldas em queesquer serles dífferentes e pode
rão ter qualquer preferencta. garantia- ou privilegio entre si,
com rererencta a capital, dividendo, poderes de votações, ou
quaesquer outros direitos ou privilegias que forem determi
nados pelos regulamentos da companhia vigentes de tempos
a tempos.

Nós, as varias pessoas cujos nomes e endereços vão sub
scnptos, desejamos constituir-nos numa companhia, de. aceordo
com esta escríptura social, e respectivamente concordamos
assígnar o numero de acções do capital social que se vê ao
lado dos nossos nomes respectivos.

Nomes, endereços e qualidades dos assignantes - Numero do eccões
tomado por cada assignante .

R. E. Jchnston , negociante - 6 Great St. Helens, Londres,
E. C.- Uma preferencial.

C. E. Johnston, negociante - 6 Great St. Helens, Londres,
E. C.- Idem.

A. J. Hemmerrle, caixeiro - 6 Great 8t. Hclens, Londres,
E. 0.- Idem.

C. "'VV. Haskall, caixeiro - 6 Great St. Helens , Londres
E. O. Idem.

Guy O. W . Joel - 6 Great st. lleIens, Londres, E. O. cai
xeiro. - Idem.

\V. T. Edmonds - 55 Bishopsgate St. Wíthtn, E. C. caixa.
-Idem.

L N. Chapple - 55 Bishopsgate St. Within, E. C. soücí
tador.- Idem.

Em data do dia 5 de junho de 19n6.- Testemunha, da
assignatura supra de 1. N. Chapple.- E. R~:cha?'dson, 'caixeiro
deA't'mitage & Chapple - 55 Blshopsgate Street Within, E. C.
solicitadores.

Testemunha das assíznaturas rcstantes.-'-.l. N. Chappte
- 55 Bishopsgate Street Within.: E. C. solicitador.

(Estampilha).- E' exemplar conforme.- A. 1. Bortleti ;
archivista de socíedades anonymas.

S9.039(5 - Registrados - 50.020-6 de junho de 1906 (Uma
estampilha inutilizada com a data de 14 de junho de 1906).
SeUo com a data de 15 de junho do 1906.
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.E~1;atutos

E. J ohnston & Company, limited»

Os srs, E. Johnston & Company, límíted, toem durante
muitos annos passados feito negócios como cornmercíantes em'
Santos. nos Estados Unidos do. Brazií, e os actuaes. súcias-da.
firma, a sabere. Charles Edward Johnston, Reginald Eden
Johnston , Ciril Earle Johnston, Charles Evelyn Johuston e
Edward Greene, desejam constítuír-se em uma. companhia.
de responsabilidade limitada com. o objecto de continuar e
fazer os ditos negocias, e de conservar a. possa dos bens usados
com alies ou para os seus fins e para estes e os outros fins
abaixo mencionados, estabeleceram esta companhia e serão os
seus primeíros dírectores,

Pelo que fica contractado o seguinte :

I. PRELIMINARES

L Os regulamentos contidos no quadro A do prímeíro Ap~

penso á lei de 1862 sobre companhias não serão applicaveís a
esta companhia, mas serão os seguintes os regulamentos da
companhia.

2. A ocmpanhlá celebrará immediatamente um contracto
com os Srs. E. Johnston & Companhia, estnbelecídos em Santos,
nos termos da minuta que afim de ser identificada foi rubricada
por dons dos slguatarios da eseríptura social e o conselho o
levará a effeito, sujeito a qualquer modificação sua que for
approvada pelo conselho. Não será objeeção contra o citado
eontracto que os sacias actuaes da firma dos Srs. E. Johnston
& Companhia serão. as prímeíros dírectorea da companhía e
celebrarão o eontracto em representação da companhia.

n. CAPITAL

l-Acções

3. As 10.000 aeções do capital inicial numeradas desde
um até 10.000 ínclusrvamente serão aeções prefereneiaes; e as
10.000 acções.numeradas desde 10,001 até 20.000 ínclusíva
mente serAo'acções ordínarías. No caso da liquidação:.da com"
panhia Os portadores das acções preterencíaes terão o direito
de receber na sua totalidade dos fundos soeiaes as: quantías,
não. comprehendendo premias, satisfeitas por conta de taes
acções, com precedencía dos, díreítos-dus portadores de seções
.ordínarias a que se lhes pague qualquer importancia a respeito
de ·tnes acções, mas os' portadores das' aeções prefereneiaes' não
terão direito algum ulterior sobre' taes fundos. No caso de
eliminar-se capital, dada: alguma reducção de capital, as
sommas. pagas, ou cre-ditadas por conta das, aeções ordínarías
serão eliminadas antes. das: rmportanclas: satisfeitas ou- credí-
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tadas por conta das aeções preterencíaes, Cada classe de,a'cções
terá respectivamente o direito de ser classificada para os fins
de dividendo e votações pela fórma abaixo declarada.

4. A directoria não fará nenhuma adjudicaç1to de capital
algum em aeções que for offereeldo ao publico para ser assí
gnado, salvo si pelo menos vinte e cínco por cento;dai ímpor
tancía nominal do capital em ecções, computada e:tclustva.~

mente de qualquer quantia pagável por outra fórma que não
em dinheiro assim oüerecído, tiver sido assígnado, e a somma
pagável ao fazer-se o seu pedido tiv6T' sido paga e recebida.
pela companhia. Este artigo não será applicavel depois da pri
meira adjudicação de acções offerecídas ao publico para. serem
assígnadas,

5. As acçõea do capital inicial da. companhia poderão ser
distribuidas ou dispostas de qualquer outro modo a favor de
quaesquer pessoas e pelas considerações, a, .sujeito á;s·pretaçõEi_S~

fixadas por estes estatutos, nos termos 'e eondíções que deter
minar a directoria; c esta poderá, quan.ío emíttír quaesquer
aeções, fazer arranjos para que haja alguma. differença entre
08 portadores de taes aeções quanto á ímportancía das cha
madas apagar, e a época em que deverem ser pagas-mas
prestações.

6. Si varias pessoas se acharem regístadas como compro
príetartas de qualquer acção, a sua responsabilidade a respeito
della será não só mancommuuadamente mas também in sOUdtHn,

7. A companhia não ficara sujeita nem dê modo algUllt
obrigada a reconhecer, ainda quando disso tenh'a, aviso, qual...
quer fídeíoommísso ou qualquer'. outro direito v. respeito ,de
uma aeção, que não o direito absoluto a ella a fávor de seu
proprletarlo inscr-lptc em. qualquer época, ou quaesquer outros
direitos, no caso de sua-transmissão, que forem: abaiXo in
dicados.

8. Offerecendo-se quaesquer aeções ao ·pubUco· p-ara Serem
assignadas, poderá a companhía pagar' alguma connnlss,ão.'1
qualquer pessoa em: consideração de subscreverouconcordér
em subscrever, absoluta ou coadtoronalmente, quaesquer'
acções da companhia; ou de obter: ou concordár' em obter
asslgnaturas, absolutas ou condícíonaes; para qaaesquec acções
da companhia. oomtanto que a eommíssão pagai ou ajustada (I,

pagar-se com os capítaes ou mediante a. ap.pli'caçã,o da suas
acções não exceda de vinte por cento do valor nominal das
acções a cujo respeito for paga ou ajustada para pagar-se.
Tambem poderá a companhia pagar corretagens. A faculdad.•
que este estatuto confere á companhia poderá ser exercida pelo
conselho.

2 - Certidões de acções

9. Cada accíonísta terá direito gratuitamente a uma cer
tidão authentícaâa com o se110 social privativo, deelarande as
acções possuídas por elle e a somma paga por sua conta,
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10. A certidão das acções averbadas om nome de varies
eo-proprtetaríos será entregue ao porta.dor cujo nome for .o
primeiro inscripto no registro dos aecíouistas.

11. Nocasode estragar-se, destruir-se ou perder-se alguma.
certidão, poderá ser renovada ella mediante o pagamento de
um schilUng, dando-se as provas de seu estrago, destruição QU
perda que considerar satisfactoria a dírectorla..e prestando.n,
a fiança, com ousem garantia, que exigir o conselho.

3 -- Chamada sobre as acções

12. Poderá a directoria de tempos a tempos (sujeito a
quaesquer condições em que tiverem sido emittidas quaesquer
aeções), cobrar aos accíouístas quaesquer prestações que en
tender com respeito a todos os numerarias não satisfeitos sobre
as suas aeeões. Cada accíonista ficara sujeito a pagar as cha
madas ,cobradas assim, e qualquer dinheiro pagável sobre
qualquer aeção nos termos de sua adjudicação, ás pessoas e nas
épocas e legares designados pela dírectoria., Poderá ser revo
gada uma chamada ou deferido pelo conselho o tempo marcado
para 0, seu pagamento.

13. Ooneíderar-se-ba cobrada uma prestação ao tempo em
que ,for approvada peladirectoria a deliberação que autorizar
tal chamada.

14. Si alguma prestação pagável por conta de qualquer
acçgc ou qualquer dinheiro pagável sobre qualquer acção, nos
termos de sua adjudicação, não for pago até ou antes do dia de
signado para o seu pagamento, o portador ou adjudicatario de
tal acção ficará sujeito a pagar juros sobre tal prestação ou
dinheiro, a contar de tal data até aquella ern que ior effectíva
mente satisfeito, ao typo de dez por cento ao anno, ou qualquer
typo ínfeetor que prescrever aconsolho.

15. A directaria poderá, si assim entender, receber de
qualquer aecíonísta que estiver disposto a adlantal-o a totali
dade ou qualquer parte do dinheiro não satisfeito sobre quaes
quer das acções possuídas por elle além das. sommas çífec'Uva
mente chamadas, já seja como empresttmo reernbolsavel ou
como pagamento adeantado de prestações, mas um tal adean
tamento, quer reembolsavel, quer não, emquanto não for reem
bolsado extinguirá e:tfectivamente, até onde chegar, a respon
sabilidade existente sobre as acções a cujo respeito for recebido.
Pelo dinheiro recebido assim, ou pela parte do mesmo que,
de tempos a, tempos, exceder a importancia das prestações
chamadas então por conta das acções a cujo respeito for feito
tal adeantamento, a companhia pagará, juros ao typo em que
concordarem o aocíonísta que o adeantar e a dírectoría.

4 - Tmnsre~'encia e tronsmíesõo de acçôes

16. A transferencía de qualquer acção da companhia será
por eserípto na. fôrma ordínaría usual, e serã assígnada tanto
pelo cedente como pelo cessionario.
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Pagar-se-há â companhia. a respeito do registro de qualquer
transfersneía um direito qualquer, não excedente de dons
schíllíngs e meio, que entender o conselho -

17. A dírectoría poderá, sem dar razão alguma, recusar~se

a registrar qualquer transferencia de aeções feita a favor de
qualquer pessoa que alta não approvar, ou feita por algum
accionísta que com outro ou por si só esteja endividado~)U
debaixo de alguma responsabilidade para com a companhIa,
ou qualquer transferencia de acções feita a um menor ou a
uma pessoa ínterdícta,

18. O instrumento de transfereneia será depositado na
companhia seguido da certidão das neeões nelle eomprehen
didas e de quaesquer provas que exigir o conselho. para com
provar o titulo de cedente, e feito isto e depois de pagamento
do resuectívo direito, o excedente (sujeito ao direíto da díca
ctorte-a recusar-se a fazer o :;:"eglstro segundo acima se indica),
será registrado corno accicnista a respeito de tal acção, ~ o
instrumento de transterencía será retido pela compauhía.
Poderá o conselho dispensar 11 producção de qualquer certidão,
dando-se evidencia que lhe seja satísfactoria ele sua perda ou
destruição.

19. Os testameutolccs ou admínístradores de um accío
Dista. finado, não sendo um comproprteturío, e no caso do
fallecimento de um comproprtetarío, o sobrevívente ou sobrevi
ventes serão as unicas pessoas recouhecídas pela. companhia
como tendo direito algum ás acções averbadas no nome do
accíonísta fallecldo ; porem. nada, do que aqui se contém será
interpretado como desobrigando 11 suceessão de um compro
prietario finado, de qualquer responsabílidcde pOl' conta das
acções possuídas por etle coojunctamente com qualquer outra
pessoa.

20. Qualquer pessoa que vier a ter direito a uma acção
em consequencla do fallecímento ou tallcncía do um aceto
nista, ou por outra forma que não a de transfereucía, poderá,
sujeito aos regulamentos acima contidos, SGr registrado como
accíonísta produzindo a. certidão da acção e quaesquer outras
provas do título que exigir o conselho. ou poderá, sujeito aos
mesmos regulamentos, erc voz de fazer-se registrar a si
mesma, transferir tal. acção , Pagar-se-ha á companhia a
respeito de qualquer registro em virtude deste artigo um
direito qualquer que entender o conselho, não excedente de
dous schíllíngs e meío ,

5 - Direito de retenção sobre as acções

21. A companhia terá um primeiro e principal direito de
retenção sobro todas as aeções e sobre os juros e dividendos
annuncíados ou pagáveis a seu. respeito, por conta de todos
os numeraríos devidos (cornprehendendo as prestações cha
madas, ainda que não se tenha vencido o prazo marcado para
o seu pagamento), e responsaoílídades existentes para com a
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companníe, por ou de parte de seu proprietario ínserípto ou
de qualquer' de seus propríetaríos ínscrtptoa, quer por si so
quer eoniunctamente com qualquer outra.. pessoa, e poderá
fazer efi'ectivo tal direito de retenção' vendendo ou confiscando
todas ou quaesquer das acções que a. isso estiverem sujeitas.
Comtanto que não se faça tal confiscação,.. excepto no caso do
uma. divida. ou responsabilidade, cujo valor tiver sído verí,
ficado, e que sejam confiscadas' somente tantas aeções quantas.
attestar o conselho fiscal dai compenhía que-são equivalentes a
tal divida. ou responsabilidade, ao preço do mercado então,

6- Cámmisso e renuncia de acções

22. Si algum aecíonísta deixar de pagar alguma chamada
ou dinheiro ·pa&,avel, nos termos da adjudicação de uma acção,
no dia desígnado para o seu pagamento,. poderá a .djrectonía
em qualquer época emquanto continuar elle ímpago, íntímar
lhe aviso exigindo-lhe que o pague juntamente com quaesquer
juros que se-hajam vencido por sua conta, e quaesquor gastos
em que tiver incorrido a companhia em conssquencía de tal
falta de pagamento.

23. O aviso indicará um-outro dia, não sendo menos de
sete díasa contar da intimação do aviso, até ou antes do qual
deverão ser pagos. t&l prestação ou outro numeraria, e todos
os juros e gastos que se. tenham dado em razão de. tal falta de
pagamento, e o lagar. em que deve effeetuar-se o pagamento
(sendo o logar assim indicado ou o escriptorio da séde social ou
algum outro Iogar em que forem' geralmente pagaveis as cha
madas da companhía) e declarará que no caso de falta de paga
mento até ou antes do dia e no lagar marcados, a acçãc a cujo
respeito deve-se tal pagamento poderá ser declarada em
commísso.

24. Nãosendo satisfeitas as exígenctas de qualquer de taes
avisos, como dito: fica, a acção a cujo. respeito for dado tal
a-viso, poderá em qualquer época futura, -antas de ter-se effe..
ctuado o pagamento de todo- o dinheiro devido por sua. conta,
com os seus juros e gastos, ser confiscada mediante deliberação
da directoria em tal sentido.

25. Toda a acção. confiscada será considerada de proprie
dade da companhia e poderá ser retida, readjudioada, vendida
ou disposta' de qualquer outro modo conforme melhor entender'
o conselho, e no caso de readjudícação credítando-se-Ihe como
satisfeito ou não qualquer dinheiro pago por sua conta, pelo
portador, anterior ;'.mas a dírectoría poderá em qualquer época
antes da acção confiscada. ter sido readjudícada, vendida ou dís
posta de alguma outras fórma, annullar a sua-confíscação sob
quaesquer condições que ella entender,

2ô.Qualquer accíonísta, cujas acções houverem sido oon
flscadas, não, obstante -tal conüscação, .contínuaeã.aflear respon
savel pelo pagamento á companhia de todas as .. chamadas ou
outros dinheiros,juros e gastos devidos por motivo de taes
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aeções ao tampe> da confiscação, juntamente com os juros sobre
osmesmos, a contar dá.data.do eommísso até o seu pagamento,
ao typoda dez por conto ao anno ou qualquer typo inferior
que fixar o conselho.

27. Poderá o conselho acceitar a renuncia.de qualquer
acção para tra.nsigir qualquer questão quanto' ao achar-se
devidamente registrado a seu respeito o seu. portador, ou
qualquer renuncia gratuita de uma accão integralizada. Poderá
dispor-se de qualquer aoção renunciada assim pela mesma
fórma como uma aeção confiscada.

28. No caso de readjudtcacão ou venda de uma aeção con
fiscada ou renunciada, ou da venda de qualquer acção para
fazer valer o direito de retenção da companhia. uma certidão
por escrípto, authenticada com °sello social, estabelecendo.que
a aeção foi devidamente confiscada, renunciada ou vendida, de
accordo com os regulamentos úe companhia, constituirá prova
sufilciente dos factos nella exarados, contra todas as pessoas
que reclamarem a accão, Será entregue ao comprador ou adju
dicabrio uma cer-tidão de propriedade, e será alie regíssrado
a seu respeito, e então será elle então considerado propríetarío
da acção, isento de todas as chamadas ou outros numerarios,
juros e gastos devidos antes de tal compra ou adjudicação, e
não terá elle a obrigação do ver que a. applícação S3 dá ao preço
de compra ou consideração, nem ficará affectado o seu titulo á
aeção por qualquer irregularidade na eonüscação; renuncia ou
-venda.

7 - ConsoUdação e subvenção das acções

29. Poderá a companhia em assembléa geral ooüsclidar as
Suas acções, ou qualquer dallae, em acções de maior valor.

30. A companhia, mediante deltberação especial, poderá
subdividir as suas' acções,. ou quaesquer dellas, em' aeções de
menor valor; e poderá, mediante uma tal deliberação, deter
minar que, emquanto disser respeito aos portadores das aeções,
resultantes de tal subdivisão, uma ou mais de taes acções
tenham alguma prererencía ou vantagem especial tocante a
dividendo, capital, votação, ou outra sobre ou em comparação
a outra ou outras.

8 - Augmento e reducçãa de capital

31. A companhia em assembléa geral poderá augmentar o
capital social mediante emissãode novasaeções.

32. Estas novas acções serão do valor, e serão êmittidas
por taes considerações, nos, termos e:condições; e coroca: prefa....
rencía ou prioridade quanto: a, dívidendo, ou.na .dístríbuíçãodo
aetívo, Ou. quanto á votação, ou-por. outra fórma, sobre·as
outras acções de qualquer classe, quer entãojá emítndasquer
não; ou com. as. estipulações, diiferindo-as-a..quaesquer outras
acções no. tocante: a· divldendo ou, a·, distribuição. do actívo,
segundo dispuzer a companhia em assembléa geral; e sujeito 'ou
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na falta de tal indicação; as disposições destes estatutos serão
applícaveis ao novo capital do mesmo modo em todos os sentidos
como âs acções ordinarias íníciaes do .capítaí da. companhia.

33. Poderá a companhia por deliberação especial reduzir o
seu capital amortizando 'capital, canceIlando capital que se
houver perdido ou que não for representado por activo díspo
ntvel, ou reduzindo a responsabilidade sobre as aeções, cancal
lando seções nãoassignadas ou não ajustadas para serem assí
gnadas por alguma, pessoa, ou de outro modo. segundo parecer
conveniente, e poderá ser amortizado capital na íntelllgeneía
de que poderá ser elle chamado outra vez de outro modo.

lU - ASSEMBLÊAS GERAES

1 - Convocação das aesembíeae çeraes

34. A primeira assembléa geral da companhia será cele
brada em tal data (não sendo menos de um mez nem mais de
tres mezes da data. em que tiver a companhia o direito ele co
meçar os seus negocias) e em qualquer logar que determinar a
dírectcrta .

35. As assernbléas geraee successivas serão celebradas na
época e no lagar que prescrever fi, companhia em assembléa
geral, e não sendo presorípta nenhuma época ou logar l será
celebrada. uma assembléa geral uma vez em cada anno depois
do anno em que for íncorporada a companhía, no dia e no logar
que determinar o conselho.

36. As assem bléas geraes mencionadas acima serão de
signadas assembléas gera..es ordinartas ; todas as outras as
sembléas geraes serão denominadas assembléas geraes extra
ordinarías.

37. Pcderá a dírector la, quando quer que o entender, con
vocal' uma.assembléa geral extraordlnaria da companhia.

38. Dar-se-ha aos accíonístas pela fôrma abaixo indicada
ou de qualquer outro modo que for de tempos a tempos pre
scrípto pela companhia em assernbléa geral aviso com ante
cedencia de sete dias da qualquer assembléa geral (exclusivo
do dia em que for intimado o aviso ou em. que considerar-se
intimado 811e. mas inclusivo do dia da reunião), declarando-se
nelle o dia, hora e logar da reunião; mas a falta da recebi
mento de um tal aviso por qualquer accíonísta não invalidará
os trabalhos de assembléa geral alguma.

39. O aviso que convocar uma assembléageral ordinaria
deverá declarar a natureza geral de qualquer trabalho que
tencionar-se effectuar nella, não sendo elle o annuncio dedívt
dendos, eleição da directoria e do conselho fiscal. votação de
seus vencimentos e a discussão das cautas. apresentadas pela
dírectoría e dos pareceres dos conselhos fiscaes.

O aviso que convocar uma assernbléa geral extraordínaría
deverá indicar a natureza geral dos trabalhos que nella se
proponham fazer.
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2 - Trabalhos das assembleas geraes
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40. Tres accíonístas presentes em. pessoa constituirão
numero para uma assembléa geral.

41. 81 dentro do meia hora a contar da marcada para a
reunião não houver numero presente á assembléa, si for convo
cada a pedido ou pelos acclonistas, será. dissolvida. Em qual
quer outro caso ficará adiada. para algum outro dia da semana
seguinte e para qualquer lagar que desígnar o presidente.

42. Em qualquer assembléa adiada os accíonístas pre
sentes e com o direito de votar, seja qual for o seu numero,
terão o poder de decidir sobre todas as materias que poderiam
ser propriamente tratadas na assembléa em que teve lagar o
adiamento.

43. O presidente da dírectorla, ou em sua ausenoía o
vice-presidente (si algum houver), presidirá também como
presidente de todas as aasembléas geraes da. companhia,

44. Si em qualquer assembléa geral nem o presidente nem
o vice-presidente estiver presente dentro de 15 míuutos,
depois da hora marcada para a reunião da. assembléa, ou si
nenhum delles estiver disposto a servir de presidente, os
directores presentes escolherão a um de seu numero para
servir, e si não houver director escolhido que se preste a
servir. os accíonístaa presentes escolherão a um de seu numero
para agir na qualidade de presidente.

45. Poderá o presidente, com consentimento da assembléa,
adiar qualquer assembléa geral de tempos a tempos e de legar
em logar ; mas (excepto segundo dispõe ar secção 12 da lei
de 1900 sobre companhias, com referencia á assembléa consti
tutiva), não se tratarã de nenhum negocio em assembléa
adiada alguma outra que não o negocio que ficar por acabar
na assembléa em lua tiver lagar o adiamento.

46. Todas as questões aubmettídas a uma assembléa geral
serão, em primeiro legar, decididas symbolicamente, e no caso
de empate de votos, o presidente, tanto na votação symbolíea
como no escrutínio, terá um voto preponderante em addíta
menta ao voto ou votos a que tiver direito como acelonísta,

47. Em qualquer assembléa geral, salvo sendo peJido o
escrutínio. a declaração do presidente que foi approvada uma
deliberação, ou perdida, e um assento no livro das actas da
companhia constituirão prova sufticiente do facto; eno caso
de uma deliberação para a qual for preciso alguma maioria
particular, que foi approvada pela maioria necessária, sem
comprovação do numero ou proporção dos votos apurados em
favor ou em contra de tal deliberação.

48. Poderá ser pedido o escrutínio sobre qualquer questão
(outra que não a de eleição do presidente de uma assembléa),
pelo presidente, ou por esertpto por não menos de cinco
accíonístae presentes em pessoa ou representativamente e com
o direito de votar, e que possuam em conjuncto acções da.
companhia do valor nominal de ,5:, 10.000 pelo menos.
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49. Si for exigido o escrutíuío, -veríücar-sa.ha elle pela
fôrma, no Iogar-, e quer immediatamente quer em qualquer
outro dia. dentro dos .trmta dias -suceessívos, conforme dís
puser o .presidenteantcs do encerramento-da assembléa"e o
resultado detalescrutinio ,será considerado -.a deliberação da
companhia em assembléa geralna dataem -que ''forveriftcado
o' escrutínio.

50. O pedído do cscrutinionão impedirá a continuação de
uma assembléa para tratar de quaesquer negocias outros que
não a questão sobre.a.qual for pedido o escrutínio.

3 - Votos das aesembléae geraes

51. Sujeitos a quaesquer condíções especíaessobre votações
em que forem emíttídas quaesquer acções, cada accíonísta
terá um voto a respeíto do cada -acção ordínaría que possuir
elle. e 'um voto a respeito de cada dezacçõespreferenciaes
possuídas 'por elle ,

52. Os votos poderão ser emíttidosou .em pessoa ou me
diante mandatarío.

53. Si algum acclonísta for interdicto, poderá votar elle
por int8'rmedia ·deseu conselho [udícíarlo; curador -de bens, ou
outro curador de direito.

54. Si duas GU mais pessoas forem-coniunctamenta pro
prietariaa de uma acção, qualquer uma detaes pessoas poderá
votar em qualquer assembléa, ou pessoal ou representativa
mente, com respeito-a ella como si fosse a -unica que a ella
tivesse -direito, e si mais de um de taes eompropríetaríos estí
verem presentes em qualquer assembléa, quer-em pessoa quer
por mandatarío, aquella de taos pessoas assim presentes cujo
nome for o primeiro ínecrlpto mo registro dos acctoníetascom
respeito a tal acção, será a. unica flue tor~h o direito de votar
com respeito a -ella,

55. "Nenhum accíonísta terá o díreito de assistir nem- de
votar, ou pessoal ou representativamente, em assembléa geral
alguma, nem em qualquer oscrutínío, Dom de exel'cerprivi~

legio algum como aecíonlsta, salvo sí todas as prestações ou
outros dinheiros devidos e pagav0is,pnr conta de qualquer
acção de que elle for proprietario , tive-rem sido pagos; ene
nhum accíonísta terá. o direito de votar em assembléa alguma
celebrada depois de passados tres mezes, a 'partir do registro
da compeubía, 'a respeito de qualquer accãoque elle adquiriu
por transferenola, salvo -si achar-se ínscríptc como proprie
tarío da acção, a cujo respeito reclama o direito de votar, pelo
menos durante tres mezes antes da data da celebração da as
sembléa em que ellc se propõe votar.

56. O instrumento em que nomear-se um mandatarío de
venã ser por escripto, assígnado pelo mandante Ou por seu pro
curadoi-, ou si tal mendanteroc ume co:rporação,8;uthenticado
com o seu sello social, ou com [l, assígnatura ou sello de seu
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procurador, pela fórma que al3provar adírectoría de tempos
a tempos.

57. Nenhuma pessoa poderã ser nomeada para manda
tarío si não foe acoíonísta _da. companhia .nem tiver por outra
fôrma o direito devotar; mas-no caso em que for uma corpo
ração a proprietaría ínscrípta de acções da companhia, o man
dataria poderá -ser qualquer membro ou funccionario de -tal
'Corporação,seja _ou não _accíonísta da companhia, e tal manda..
tarío emquanto vigorar-a aua nomeaçãoterã o direito de as
sistirem pessoar fallar, votar e assignar pedido de escrutínío
em qualquer aasernbléa, e assignar qualquer requisição do
mesmo modo como .sl fosse o proprletarto de acções a-cujo
respeito ttver sido nomeado mandatario.

58. O instrumento de nomeação de mandatario deverá ser
depositado no escriptorio da séde social não menos de dons dias
completos antes do dia marca-lo para ao reunião da assernbléa
em que Se propõe votar a pessoa nomeada em tal instrumento.

4 - Assemblê(J,s de classes de occíonatae

59. Os.portadoresde qualquer classe .de acções poderão em
qualquer época. de tempos a tempos, e seja antes ou durante
a Iiquidação, por uma deliberação extraordinaría votada em
umaassembléa.ôe taes portadores, consentir em nome de todos
os 'portadores de .acções dessa classe na emissão ou creação
de quaesquer seções equiparadas exactamente a sllas ou
que tenham prelação alguma sobre ellas,ou na deslsten
cia de qualquer preferencíavou iprelação de qualquer di
videndo vencido, ou na reducção por qualquer tempo ou
perpetuamente dos dividendos pagaveís por sua conta, ou
em quaesquer alterações destes estatutos que variem ou retirem
quaesquer direitos ou privilegias pertencentes ás acções da
classe, ou em qualquer projecto para a reducção do capital
social que affectar a classe do acções de algum modo que não
for de outra rorma autorizado por estes estatutos, ou em
algum projectoparaa distribuição (ainda que não deaccordo
30m os,direitos legaes), do activo em dinheiro ou emespecie
durante ou t~nte~ da liquidação, ou em qualquer contrecto para
a venda da, totalidade ou de qualquer parte dos bens ou nego
cios da companhia, determinando a maneíraom que deverá
ser distribuidaa consideração da compra .pelo que disser
respeito ás varias classes dos acoíonístas-eem gerai consentir
em qualquer alteração, contracto, transacção ou ajuste que as
pessoas que em tal votaremipoderíam si sui}urise si possuis
sem todas as acções da classe consentir ou celebrar, e uma tal
deliberação será obrigatoria para todos os portadores de acções
dessa classe.

60. Toda a assembléa para o fim da. clausula precedente
deverá ser convocada e dirigida em todos os sentidos o mais
approxímadamente que for· possível do mesmo modo que uma
assembléa gera'! cxtraordínaría da companhia ; ficando, porem,
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entendido que nenhum acctontsta, a não Ser um dírector, terá
o díretto de receber aviso seu nem de assistir a. ella, salvo si
for portador de aeções da classe que se propuzeraffectar com
esta deliberação. e que nenhum voto.serã emittido excepto a.
respeito de uma aeção dessa. classe. e que o numero para qual
quer de taes assembléss (sujeito á disposição quanto a uma
assembléa adiada que acima se contém) consistirá de aceío
Distas que possuírem ou representarem por mandato uma
decimaparte de acções emittidas dessa classe, e que em qual
quer de taes assembléas o escrutioio poderá ser pedido pelo
presidente ou por escrípto por não menos de cinco accionistas
pessoalmente presentes e com o direito de votar na assembléa,

IY - DIRECTORES

1 - Nwmero-e nomeação dos siirectores

61. O numero dos dírectores não será inferior a tres nem
superior a sete.

62. A companhia poderá de tempos a tempos, e em as
sembléa geral, e dentro dos limites acima dispostos, augmentar
ou reduzir o numero dos direetores então em exercício, e ao
votar alguma deliberação para augrnental-o poderá nomear o
director ou directores addíeionaes necessaríos para Ieval-o a
effeito, e poderá tambem determinar em que rotação deverá
vagar os cargos o numero assim augmentado ou dimínuído.

63. Osdirectores ou o dírsctor restante, si só houver um,
poderão íunccíonar, não obstante quaesquer vagas no conselho.
Mas si o numero da dírectoría for "inferior ao mínimo pre
scrípto, os restantes dtrectores ou dírectcs deverão ímmediata
mente nomear um dírector ou directores addícíonaes para
perfazer esse mínimo, ou convocar uma assembléa geral da
companhia afim de fazer-se ta.l nomeação.

64. Os dírectores terão faculdades para em qualquer
época, e de tempos a tempos nomear qualquer outra pessoa
para diréctor, quer para preencher alguma va.ga casual, quer
em addita.mento ao conselho, mas de rórma que o numero total
dos díreetoresnão exceda em tempo algum o numero maxírno
fixo acima.

65. Nenhuma pessoa, a não ser um director que houver
de vagar, poderá ser eleita para dírector (excepto como um
primeiro director ou um dírsctor nomeado pelo conselho),
salvo si pelo menos 14 dias, mas não mais de 21 dias
completos de antecedeneía si houver entregue no escríptorío da
sede social aviso da íntenção de propol-a, juntamente com
aviso por escrípto de tal pessoa, declarando que está disposta
a ser eleíta.
_.' 66. Os primeiros dlrectores serão os soeíos actuaes da

firma dosSrs. E. Jobnston & Comp., de Santos,a saber: Oharles
Edward Johnston, Regínald Eden Jobuston, Cyril Earl Johnston,
Obarles Evelyn Jobnston e Edward Oreene.
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2 - Habilitação e remtmeraçãodos âtreaoree

67. A habilitação de um director não sendo os díreetorea
designados no artigo precedente consistirá na posse de 200 aoçõeg·
ordtnarias da companhia.

68. Os dírectores, outros que não 'um director-gerente r
terão o direito de recebera somma de ':2·2.000, comoremune
ração em cada anno, Essa' remuneração será repartida entre
os direetores nas proporções a, pela f6rma em que elles con
cordarem de tempos a tempos. ou em partes íguaes, na falta<
de concordarem, Qualquer díreetor que exercer ·0· cargo, por'
parte de um anno terá direito a uma, parte proporeíonal-de
tal remuneração. A companhia em assembíéà. geral poderã
augmentar a ímportancía de' tal remuneracão,

69. Os dírectores tambem terão Odireito de receber todos
os seus gastos de viagens e outros propriamente íneon-ídos por
elIes para assistirem ás sessões dos dírectores, commissões
ou aeeionístas, ou de outro modo com relação aos negoeíos da
companhia.

70. Poderá o conselho conceder a qualquer díreetor que
Se precisar que vá ao estrangeiro ou preste qualquer serviço
extraordinarío qualquer remuneração especial que. elle en
tender pelos serviços prestados.

71. Um díreotor poderá occupar qualquer outro cargo ou.
lagar remunerativo ao serviço da companhia, excepto o de
conselheiro fiscal.

3 - Poâeves dos directoJ'es

72. Os negooíos .da companhia serão administrados pela
dírectoría, a qU111 poderá', exorcer' todos' os. poderesda com
panhia, mas sujeita ás disposições de quaesquar leis parla
mentares, ou destes estatutos, e a quaosqtle1': regulamentos
(não sendo inconsistentes com quaesquer'. de' taes dísposícões
ou com estes estatutos), que forem preseriptos pela companhte
em assembtéa geral; porém, nenhumr~gn]amento' feito pe:1a
companhia em assemblée- geral poderá: inválIdar actó anteeíor
algum do conselho, que teria' aído valido si não: se tivesse f~ito

tal regulamento.
4 - SeUo social·

73. A dn'ectoría poderá atl]xar o se110 social. em qualquer
documento, comtanto que esse documento seja. também. assí....
gnado pelo menos por um díreetor, e poderâ exercer 'os-poderes
da <dei de 1864, sobre' sellos sociaes », os quaes poderes ücam
desde já conferidos á companhia.

5 - Directoree-gerentes

74. Os díreetores poderão de: tempos' a, tempos nomear- a;
qualquer dírector ou' dírectores para'. dire'ctor:..gerenté ou di':'
rectores-gerentes dos negocíos da companlns, ou por: um prazo

Executivo - 1006 59
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fixo OU sem limitação alguma do período durante o qual elIe
ou elles exercerão tal cargo ; e poderão aquelles de tempos a
tempos remover ou demíttír a este ou estes do cargo, e em
seu logar nomear outro ou outros.

75. A remuneração de qualquer dírector..gerente será mar
cada pelos directores de tempos a tempos, apoderá consistir
em honorarlos, commíssão ou participação nos lucros, ou em
um ou todos estes meios.

76. Um dírector-gerente, emquanto continuar a preencher
tal cargo, não ficará sujeito a retirar-se em votação, e não será.
levado em conta para determínar-se a votação da retirada dos
dírectores ; mas sujeito ás disposições de qualquer contracto
entre elle e a companhia, ficará sujeito ás.mesmas disposições
quanto á demissão, exoneração, habítttação ou outros quaesquer,
como os mais directores.

77. Os dírectores poderão de tempos a tempos outorgar e
conferir a um dírector-gerente em exercícío em qualquer época
quaesquer dos poderes que, em virtude dos presentes estatutos,
for exercivel pelos dírectores, segundo entenderem elles, e po
derão conferir taes poderes pelo tempo e para serem exercidos
para os objectos e fins, nos termos e condições, e com as re
stricções que entenderem convenientes, e poderão conferir taes
poderes, quer collateralmente, quer com exclusão ou em substí
tuíção de todos ou quaesquer dos poderes dos directores para
tal üm, e poderão de tempos a tempos revogar, retirar, alterar
ou variar todos ou quaesquer de taes poderes.

6 - Trabalhos dos direetoree

78. A dírectoría poderá reunir-se para tratar dos negocias,
adiar e de outro modo regular as suas sessões,conforme melhor'
entender, o poderá determinar o numero necessarío para tratar
dos negocias, Emquanto não fixar-se de outra maneira, dons
directores constituirão numero,

79. O presidente ou quaesquer dous directores poderão em
qualquer época convocar uma reunião da directoria.

80. As questões que se suscitarem em qualquer sessão
serão decididas por maioria dos votos, e no caso de empate de
votos terá o presidente um segundo ou voto preponderante.

81. Poderá. o conselho eleger um presidente e vice-presi
dente de suas sessões e determinar o período durante o qual
deverão exercer o cargo, mas não escolhendo-se nenhum presi
dente ou' vice-presidente, ou si nem o presidente nem o vice
presidente (si algum houver) achar-se presente á hora mar
cada para a celebração da sessão, os directores presentes esco
lherão a um de seu numero para presidir a tal sessão.

82. A dírectoría poderá. delegar quaesquer de suas funcções,
não sendo as Iuculdades de contrahir emprestimos e cobrar
prestações, a eommíssões compostas de qualquer membro ou
membros de seu gremio,ou qualquer outra pessoa ou pessoas,
segundo melhor entender. Qua,lquer commíssão organizada
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asstm deverá no exercício dos poderes assim delegados con
formar-se com. quaesquer regulamentos que de tempos a tempos
lhe forem impostos pelo conselho.

83. As sessões e trabalhos do qualquer de taes commís
sões, compostas de dous ou mais membros, serão governadas
pelas disposições aqui contidas para regular as sessões e tra
balhos da directoria, em tanto quanto lhes forem ellas applíca
veis, e não forem substituídas por quaesquor regulamentos
feitos pelo conselho em virtude da clausula precedente,

84. Todos os actos feitos por qualquer sessão do conselho,
ou de uma commíssão do conselho, ou por qualquer pessoa
agindo como drrector, serão, não obstante o descobrir-se depois
que houve algum defeito na nomeação de qualquer de taes di
rectores ou pessoas que obrarem, como dito fica. ou que elIes ou
quaesquer delles se achavam ínhabílítados, tão válidos como
sí.eada uma de taes pessoas tivesse sido devidamente nomeada
e estivesse habilitada para servir de director.

85. A directoria fará. lançar em livros fornecidos para tal
fim actas de todas as deliberações e trabalhos das assembléas
geraes e das sessões do conselho ou cornmissões do conselho, e
quaesquer de taes actas, si forem assígnadas por alguma pes
soa que declarar-se presidente da reunião a que ellas se referem
ou em que são lidas, serão recebidas como prova prima [acie
dos factos nellas narrados.

7 - hhebilito.çtio elos directores

8G. Vagarã. o cargo de director :
a) si elle perder o juizo, quebrar. fizer composição ou ce~

lebrar qualquer concordata com os seus credores;
b) si mandar ao sua exoneração por escripto ao conselho,

sal vo sendo retirada tal exoneração com o consentimento do
conselho dentro de 14 dias a contar da" data em que for ella
recebida no escriptorío da séde social;

c) si ausentar-se das reuniões da directoría continuamente
durante seis mezes sem o consentlmento do conselho.

87. Nenhum director ficará impedido pelo seu cargo de
contractar com a companhia, quer como vendedor comprador,
quer de outro modo, nem será nullo um tal eontracto nem con..
tracto ou ajuste algum celebrado pela companhia ou em nome
della em que achar..se interessado algum director por fórma
alguma,nem terá o dírector que fizer tal contracto ou tiver
taes interesses que dar contas á companhia de quaesquer lucros
realizados em virtude de qualquer de taes contractos ou
ajustes, em consequencia de exercer esse cargo tal director
ou da relação fíducíaría assim estabelecida.

S - Exoneração e demissão dos directores

88. Na assembléa geral ordinaria do annode 19l!, e na
assembléa geral ordínaría de todos os annos seguintes, uma
terça parte dos directores então em exercício, ou si o seu nu-
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"mero não for multíplo de tres, em tal caso o numero mais
approximado. a. um terço deverá vagar OS'cargos. Um dírector
gerente amquanto exercer tal cargo nãoficarã sujeito a 1>8.
tirar-se na. fórma dessa. clausula, nem a ser levado em conta
para verificar-se o numero dos directores que houver de
vagar .

SO, Os directores a vagar serão os que tiverem preenchido
o cargo pelo mais largo tempo. No caso de empate a este
respeito, os díreetores a vagar serão determinados pela. 'sorte,
salvo si concordarem entre si.

90. O director que houver de vagar poderá SOl' reeleito.
91. A companhia na assembléa geral em Que houverem de

vagar qnaesquer directores deverá, sujeito a qualquer delibe
ração que reduzir o numero dos dírectores, preencher os
cargos vagos, nomeando numero ídentico de pessoas.

92. Si em qualquer assembléa em que deverem ser eleitos
díreetores não forem preenchidos os Iogares de quaesquer di~

rectores cessantes, então, sujeito a qualquer deliberação redu
zindo o numero dos dírectores, os directores cessantes, ou
aquelles cujos Iogares não tiverem sido preenchidos e que estí
verem dispostos a servir, serão considerados como tendo stdo
reeleitos.

93. A companhia em assembléa geral poderá remover
qualquer director antes de expirar o seu exercícío, e poderá
nomear uma outra pessoa em seu Iogar, A pessoa assim no...
meada exercera o cargo sómento durante o tempo em que o
teria exercido o direetor para cujo legar é nomeada si elle não
tivesse sido demittido, mas esta disposição não a impedirá de
poder ser reeleita,

9 - Gerentes

94. A directoria. poderá de tempos a tempos nomear, um
gerente ou gerentes dos negoeíos da companhia pel.o prazo,
mediante a remuneração, com os poderes, _e em geral nos
termos e condições que determinar o conselho.

10 -, Garantia dos directores,_ etc.

95. Todos os directores, empregados ou serventes da com
panhia serão com os fundos da mesma resareidos por todas
as'cussas, gastos, despezas, perdas ou responsabilidades em que
elles incorrerem, fazendo os negocias soeíaes, ou desempe
nhando, os seus deveres j, e nenhum direc.tor ou empregado: da
companhia, será responsavel pelos actos ou omissões,de qual ...
quer outro dírector ou funccíonarío, nem por- motivo, de se
haver associado a elle em passar qualquer recíbo de dinheiro,
que elle pessoatmentenão receber', nem por perda- alguma por
causa de defeito do titulo de quaesquer bens adquirídos, pela
companhia, nem por causa da msufücíeneía de qualquer valor
em que forem empregados os numeraríos da companhia, nem
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por perda alguma soffrída mediante qualquer banqueiro, cor...
retor ou outro agente, nem por qualquer motivo que , for,
outros que não os seus proprios aetos ou faltas proposítaes.

v - .CONTABILIDADE E DIVIDENDOS

f-Contas

96. A directoria rara escrípturar contas do activo e passivo,
receitas e despesas da companhia.

97. Os livros de contabilidade serão conservados no es
criptorio da sede social ou em qualquer outro Iogan ou la
gares que entender o conselho.

98. Na assernbléa geral ordinaria de cada anno (depois
da primeira assembléa geral ordínaría), a directoria apre
sentará aos aecíonístas um balanceto devidamente fiscalizado
e uma exposição de contas feitas até a data mais recente que
for possível.

2 - Fundo de ,;'ese';"I)(l

99. Poderá o conselho, antes de recommendar díví
dendo algum, pôr de parte dos lucros soeíaes a somma que
entender para um -fundo de reserva, afim de fazer face a de....
preciações ou eventualidades ou para dividendos ou boni
ficações espeoíaes, ou igualar os dividendos, ou para concertar
ou manter quaesquer bens da companhia, ou para quaesquer
outros propositos que o conselho entender conducentes aos
objectos da companhia ou a quaesquer deIles, e poderá elIe ser
appllcado em tal conformidade de tempos a tempos, do modo
que determínar a dírectoría ; e poderá o conselho, sem levai-os
á reserva, transportar quaesquer lucros que não creia prudente
repartir.

100. A dtrectoría poderá collocar as ,sommas, destinadas
assim para a reserva, em quaesquer empregos (outros que não
acções da companhia), que ella entender, e de tempos a tempos
dar qualquer applíeação -e variar esses empregos, e dispor da
totalidade ou de qualquer Parte dos mesmos para o beneficio da
companhia, e dividir o fundo de reserva. .em quaesquer fundos
especíaes que entender, com plenos poderes .para utilizarpara.
os negocias da companhia. o actívo que constítulr o fundo de
reserva, e isso sem que lhe seja obrigatorio eonserval-o em
separado dos outros actívos.

3 - Divirlendos

101. A companhia em assembléa geral poderá annunciar
um dividendo a pagar-se aos accionistas de accordo com os seus
direitos e interesses nos lucros, mas não se annuncíarã um
dividendo maior que .o que for recommendado pela díre
ctoría.
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102. Sujeitos a quaesquer prioridades que tenham sido con
cedidas pela. emissão de quaesqucc aeções, os lucros da com
panhia disponíveis para serem distribuídos serão applicados
em primeiro lagar ao pagamento de um dividendo cumula
Uva ao typo de sete por cento ao anno, sobre as quantias sa
tiafeítas por conta das acções preferenciaes da -companhia,
outras que não as ímportancías pagas: adsantadamente por
conta das prestações, e em segundo lagar o saldo será dis
tribuído entre os portadores das acções ordinarias, de accordo
com as sommas pagas sobre as acções ordinavías que elles res
pectí vamente possuírem, outras que não as quantias pagas
adeantadarnente por conta das prestações,

103. Quando a juizo da díreetoria isso perrnlttdr a si
tuação da companhia, poderão ser dístrtbuídos aos accío
ntstas dividendos interinos por conta elo dividendo do anno
então corrente.

104. O conselho poderá deduzir os dividendos ou juros
pagaveís a qualquer aecíonista, todas as sommas de dinheiro
que elle dever á companhia por conta de chamadas ou por
outro motivo.

105. Todos os dividendos e juros pertencerão e serão pagos
{sujeito ao direito de retenção da. companhia}, ãquelles aceto
Distas que se acharem no registro, na data em que for annun
cíado um tal dividendo ou na data em que forem pagaveís
taes juros respectivamente, não obstante transferencia ou
transmissão alguma posterior das acções.

108. Si varias pessoas se acharem tnscnptae como com
proprietarías de qualquer acção, uma qualquer de taes pessoas
poderá passar recibos válidos de todos os dividendos e juros
pagaveís a seu respeito.

107. Nenhum dividendo vencera. juros contra a com
panhía.

VI - AVISOS

108. A companhia poderá dar aviso a qualquer aceío
uista, ou intimando-lhe pessoalmente ou.enviaudo-lhe pelo cor
reio, em carta franqueada, endereçada a t.ü accíonístas ao
seu domicilio ínserípto.

109. Qualquer accíonísta que residir fora do Reino Unido
poderá nomear um endereço. dentro do Reino Unido, no qual
lhe deverão ser intimados todos os: avisos, e todos os avisos ín
tímados em tal endereço serão considerados regularmente íntí
mados, No caso da não ter indicado um tal endereço, não terá.
elle direito aquaesquer avisos.

I W. Qua.lquer aviso, sendo mandado pelo correio, será
considerado intimado no dia em que foi deitado no correio.
e para provar-se a sua intimação será suffleiente demonstrar
que o aviso fôra regularmente endereçado e lançado no
correio.

111. Todos os avisos ordenados 11 serem expedidos aos
aeetonístas serão, com respeito a qualquer acção ao que teem
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-ííreíto de compropriedade varias pessoas, intimadas áquella de
taes pessoas que for a. primeira inserípta no Registro dos-Ac
elonistas, e o aviso intimado assim constituirá avíso sufficiente
para todos os portadores de tal acção ,

112. Todos os testamenteiros, administradores, commissões
ou syndicos de quebra ou liquidação ficarão absolutamente
obrigados por cada um de taes avisos expedidos assim, como
dito fica, si for enviado ao ultimo endereço ínscrípto de tal
aeeíonísta, não obstante ter a companhia aviso do fallecimento,
alienação, fallencia ou incapacidade de tal acclonísta.

Nomes, endereços c qualidades dos assignuntes

R. E. Johnston, negociante.- 6, Great st; Allens, Lon
dres. E. C.

C. E. Johnston, negociante.- 6, Great st. Allens, Lon
dres. E. C.

A. J. Aemmerde, caíscírov--e, Great st. Allens, Londres,
E. C.

C. W. Aaskoll, caixeiro.- 6, Great St. Allena, Londres.
E. C.

Guy C. "'IV. Joel, caixeiro.-6t Great st. Allens, Londres.
E. C.

"N. F. Edmonds, caixa.- 55, Bishopsgàte. st. Wíthín,
E. C.

F. N. Chapple, solicitador.- 55, Bishopsgate st, Within.
E. C.

Em data do dia 5 de junho da 1906.
Testemunha da assignatura supra de F. N. Chapple, E.

Richardson, caixeiro de Armitage & Chapple.- 55, Blshopsgate
Street Wilhin. E. C. Solicitadores.

Testemunha das assígnaturas restantes.- F. N. Chapple,
solicitador.-55, Biahopsgate Streat Withín, E. C.

E' exemplar conforme.- A.. F. Bartlett, archívísta de so
ciedades anonymas (estampilha).

ngCRETO N. 6150- DE 18 Dl' S31'EMBRú DE 1906

Abre ao Ministério da Industr-ía, Viação e Obras Publicas o credito
especial de 40:000$ .applicavel. as despesas da ínstallação de um
Iaborator-io destinado as cxpertencias de electro-metallurgia.

o Presidente da Republica :los gstados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 17 da lei n. 1453, de
30 de dezembro de 1905, decreta:

Artigo untco. Fica. aberto ao Ministerio da Industria., Viação
e Obras Publicas o credito especíal de 40:000$000 para ser
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applica,do,.no eorrente exerclcío.vãs despezas de instaJlaçãode
,PiJ;U .l.ahorato11l0 destinado a. experíencías de electroolmetal
.lungla.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1906, 18' da.Repllblica.

FRAN:OISCO 'DE PAULA RODRIGUES :i\:LYES.

Lauro SeverianoMüUer"

DECRETO N. 6151 - DE 18 DE SETEMBRO DE 1906

Concede á Diana ll{ining Oompany autorização para funccionar
na Republica.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil ,
attendendo ao que requereu a Diana. Mining Oompany, devida
mente representada, decreta :

Artigo uníco.. E' concedida autorização -é, Diana'Mining
Oompany para funecíonar na Republiea, com os estatutos que
apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham,
assignadas pelo Ministre da Iudustrla, Viação e Obras Publicas
e:ficando a mesma companhia obrigada ao cumprimento das
formalidades exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 18 de setembro, de 1906, 18' da Republíea ,

FRANCISOO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Seoeriano Müller.

Clausulas a~uese refere odecreto n, mIl desta dala
I

ADiana .Mining Company'éobrigada a ter. um represen
tante no'Braaíl, coro plenose iUimitados poderes, para tratar e
definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer
com o üovemo.iquee com particulares, podendo ser demandado
e receber citação inicial pela companhia.

II

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos uni
camente.ãs respectívasIeís e regulamentos e á [urlsdíccão dos
seus tríbunaes judiciarios ou administrativos, sem que em
tempo algum possa a. referida eompanhía reclamar qualquer
excepção fundada em seus estatutos, cujas disposições não, po
dorão serwír de base para qualquer reclamação concernente á
execução das obras ou serviços a que elles se referem.
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III

Fica dependente da autorização do Governo qualquer alte
ração que a. companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos;
ser-lhe-ha cassada .a autorização para funccíonar .na Republica,
si infringir esta clausula,

IV
Fica entendido que a. autorização é dada sem prejuizo do

principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições do di
reito nacional que regem as sociedades anonymas.

V

A infracção de qualquer das clausulas para a, qual não os..;
teja, commínada pena especíal será punida com a multa de um
conto de réis (1;000$) a cinco contos de réis (5:000$) e, no caso
de reíncídenoía pela cassação da autorização concedida pelo de
ereto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1905. - Lauro Severtano
Müller.

Eu, Harold G. Chatfleld, secretario da Diana Mining Cem
pany, certifico que em uma sessão da dírcctoría desta .compa
nhía, que teve lagar no .dia 30 de julho de 1Q05, o Sr. Wiíliam
De M; Hooper foi eleito presidente da mesma companhia no
lagar e para substituir o Sr. i\'Iiliard \V. Baldwín : ° Sr. Jahn
C. Weliwood foi eleito více-presidente e o Sr. Harold G. Ohat
field foi eleito secretario.

Em fé do que passei este que vae por mím assígnado esel
lado com o sello da dita companhia no dia 31 de julho de 1906.
- fi. G. Cluitfíeíâ, secretario. (Sello da companhia.)

Estado de New York (Condado de New York). Saibam todos
que no dia 31 de julho de 1906, perante mim compareceu pesso
almente Harold G. Chattield, secretario da Diana Mining Com
pany, de ,mim conhecido. que, depois de devidamente [ura
mentadovdepose disse que é secretario da Diana: 111ining Com~
pany. Disse mais que o documento acima é um fiel extracto das
actas da junta de díreetores da mesma companhia, que teve
lagar no dia 31 de julho de 1906.

Em fé do que assiguo o presente que séllo com o meu sello
no dia e anuo acima.- ch-ie, Colemasi 11'lilZer, tabellíão publíco,
(Sello do tabeltíão.)

Estado de New York (Condado de New York), Saibam todos
que eu. Peter J. Doolfng, tabeUião do Condado de New York, e
também tabcllião do Supremo Tribunal, do mesmo Condado,
sendo este um tribunal de registros, certifico queChas.Coleman
Miller archívou no esoríptorío do tabellião do Condado deNew
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Y01'lt uma cópia certíflcada da. sua. nomeação e direitos como
notaria puhlico para. o condado de Klngs, com o autographo da
sua asslgnatura , e que e1le estava, na. época em que tomou a
deposição annexa, devidamente autorizado a tomar a mesma e
que eu conheço bem a lettra desse notaria publico e acredito S81'
genuína a sua assignatura no documento anuexo,

Em fé do que assígno o presente, que 8é110 com o seUo do
dito tribunal e condado aos 31 de julho de }906.- Peter J.
Dooling, tabellíão , (Sello do taoelüão.)

Estado de Maíne - Gabinete do Secretario de Estado do
Estado.

Certifico pelo presente documento que o documento annexo
ecópia fiel dos arehívos desta secretaria,

Em fé do que mandei sellar este documento com o sello
deste Estado. Passado por mim, na cidade de Augusta, aos 25
de julho do anno de Nosso Senhor. mil novecentos e seis, e no
anno 131 0 da. Independencla dos Estados Unidos da America.
-A. J. Broton, secretario de estado ínterino. (Sellc do Estado.)

E5T./!.DO DE }fAINE

CEETIFICADO DE ORGANIZ-I.ÇÃO DE 'UMA CO;'llP.·\.:NIIIA DE ACCORDO
COM A LEI GERAL

Os abaixo assignados, membros de uma companhia orga
nizada em Portland , no Estado de Maine, em uma sessão convo
cada-pelos stgnatartos das clausulas "do contracto em questão,
devidamente convocada e tendo logar no escrtptorío da Corpo
ratiow Trust Company de Jfaiwe, na cidade de Portland, no dia
23 do mez de julho, D. A. 190ô, certificam o seguinte:

O nome da companhia é Diana .1.11ining Oompany.

Os fins dessa companhia são:
1.0 Comprar vender, tomar , estar de posse, alugar, ad

quirir . e dispor de quaesquer minas, concessões, direitos de
minas e outros terrenos metallífercs, fazendas, plantações e pro
priedades de qualquer natureza, em. qualquer parte, e de in
teresse nas mesmas; e explorar, trabalhar, exercer, desen
volver e fazer produzir as mesmas, vendendo 0 dispondo dos
productos das mesmas.

2. 0 Esmagar, obter, tirar, fundir, calcinar, refinar, aper
feiçoar, amalgamar', manipular e preparar para o mercado
metaes virgens, metaes, míneraes 8 substancías míneraes de
qualquer natureza, e fazer negocio em quaesquer operações de
metallurgía que julguem S8!; de proveíto aos fins da compa
nhia, em qualquer Estado, territorio, possessão ou paíz estran
geiro.
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3. Q Comprar, vender, fabricar, fazer negocie e agir como
corretores e agentes de commíssão, em mtneraes, plantas, ma
chínas, implementas, commodídadcs. provisões, artigos de ar
mazem e outros artigos concernentes a operações de metal..
lurgía ou negocias que tenham connexão com trabalhadores e
outros empregados da companbía.

4.° Construir, dar andamento, manter, aperfeiçoar, con
duzir, administrar, trabalhar, ter em mão e superintender
quaesquor estradas, caminhos, tramways, pontes, reserva
toríos, regatos, aqueductos, eaes, fornalhas, serras ô'agua; es
magadores, trabalhos hydraulicos, fabricas, lojas, armazena,
navios e outros trabalhos e commodídades que sejam necessa
rios. directa ou Indirectamente, em connexão com qual
quer dos fins (la companhia ou de outra maneira; e contribuir
para subsidiar ou de . outra fOrma ~ludar ou tomar parte
em taes operações; conduzir passageiros ou carga tanto no
alto mar como de portoa porto neste ou em outros Estados
e paizes,

5.(1 Fica expressamente determinado que os seguintes fins
da companhia serão postos em pratica. sómente em Estados e
jurisdlcções fõra do Estado de Maine, a saber:

A construcção e operação. de estradas, de ferro ou aju
dando nessa construeção, as companhias de tolegrapho, tele
phones, gaz ou electricidade, ou outros negocias. semelhantes,
Só poderão operar em Estados e jurístícções, onde e quando
permíttídos pelas respectivas leis.

6.(1 Adquirir por compra, ou de outra maneira, possuir,
comprar. vender e negociar em arvores e florestas, em qual
quer Estado. teri-ltorío, possessões ou paízes estrangeiros, assim
como comprar, cortar, carregar, levar e vender madeira e
cepos; e serrar e trabalhar nos mesmos; e comprar, fabricar
e vendei- madeira, cortiça, lenha, polpa e todos os seus pro
duetos.

7.(I.Comprar, alugar, ou adquirir de outra maneira toda
ou qualquer parte do negocio, cessão, dinheiro e possessões de
qualquer pessoa, firma. associação ou corporação,. quer estran
geira ou domestica, fazendo negocio semelhante ao negocio
para o qual esta companhia foi organizada, e no uegocío que
seja necessarío ou de proveito a esses fins, quer seja propríe
dado particular ou de outra natureza.

A dírectoria tem o poder de fazer, alterar, emendar ou
revogar todos os estatutos da companhia, exceptuando os que
regulam ou afíectam a eleição dos directores e membros; e
exceptuando quando uma emenda dos estatutos ou uso de po~

deres é feito expressamente dependente de acção ou consenti
mente dos accíonístas.

O capital é de um milhão de dollars; a quantia das acções
pagas é nenhuma; o valor par das acções é um dollar cada
uma.
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Os nomes a residencias dos Possuidores de aeções são oSse
guintes:

Numero
de

acções

90
!O
!O
!O
10
10
!O

999.850

ResidenciasNomes

Millard W. Baldwín Portland, Maíne ..
Clarence :E.Eaton....... Porttand, Maíne......•...
A. L. La Flamc.. Portland, Malne ..
H... E. Mason............ Portland, Maíne, .••.. 0.0.

Jas. J. Hernan.......... Portland, Maine....•...•.
W. F. Crummett........ Portland, Malne .
C. W. Burne!!.. Portlaud, Malne .

Oapital nâo subserípto e não emíttídc..•......•.•.
---

Total. 1.000.000

Essa companhia tem a séde em Portland, no Condado -de
Curnberland, o numero de díroctores é sete e os seus nomes
são: Millard \"'1. Baldwin, Claranee E.Eaton, A. L. La Flame,
H. E. Mason, Jas..1. Hsrnan, W. F. Crummett e C. W. Bur
nell , O nome doisecretartc é MUlard W. Baldwín, e sua re ...
sídencía é Portland,

O abaixo assígnado Millard \:V. Baldwin é presidente.
O abaixo assígnado Clarence E.'E:tton é thesoureíro,
E os abaixo assígnados Millard\V. Baldwín, Clarence E.

Eaton, A. L. La Flame, H. E. Mason, Jas. J. Heman, VV. F.
Crummett e C. ,V. Burnell são a maioria dos dírectores da
dita companhia.

restemunhas aos 23 de julho de 1906. -lllilla>'d W. Bal.
dwin, presidente. - Clorence E. Eaton,thesoureiro. - 1J!1iüard
W. Baldwin.-CZmw'tce E. Eaton , - A. L. La Fíames-c-H; E.
Mason.-Jas. J. Hernan.- W. C. Crwmmetts-s-C, W. BurneZl,
dírectores.

Estado de Maíne, Condado de Cumberland, 23 de julho de
1906.

saibam todos que perante mim compareceram têííllard
W. Baldwín, CIarenceE. Eaton, A. L. La FIamo, H. E. Mason,
Jas, J. Hernan, W. F. Crummett e C.W. Burne!! c cada um
jurou que o certificado acima é verdadeiro.

Perante mim 1 .James E. Manter, juiz de paz.

Estado de Maine.-Escriptorio do promotor publico A. D.
1906.

Certifico que examinei o certificado acima e que o mesmo
está devidamente passado e assígnado e de aceordo com a
constituição das leis do Estado.-Wa1"tm'O. Pltilbroo'k, ajudante
do promotor publlco.



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 797

Cumborland. Saibam todos que registro de transferencías
30 minutos pm ,
Recebido a 24 de julbo de 1905 ás 2 pm , Archívado no

vai. 33, ~ag. 349.
Certifico. Ray P. Eaton, offlcial do registro .

.E' uma fiel Cópia do original. - &y P. Bato», offlcíal do
regístro ,

Estado de Maíne, Gabinete do secretarío de estado, 25 de
julho de 1906.

Reeebido e archivado nesta data,
Archivado no vol, 5'6, pago 333.
Certifico. - A. J. Brovm , secretario de Estado interino.

Estado de Maino - Gabinete do secretario de estado -
Certifico p810 presente que na data em que o documento
anuexo foi attestado, oharíes E~- Gurnce, de Portland, _era
tabellião publico do Condado de Cumberland, devidamente lícen
eiado e autorizado; que os seus actos e certificados como tal
devem merecer toda, fé e confiança em juizo e fóra delle; que
acredita ser a assignatura que ahí apparece a deUe tabellião e
que elle está. legalmente autorizado a tomar depoímentos,
juramentar e receber declarações' de transferenoías e outros
instrumentos em todo o Condado acima mencionado.

Em fé do que mandei sellar este cerüfícado com o selIo
deste Estado. .Passado por mim na cidade-de Augusta, aos
25 de julho do anno de Nosso Senhor de mil novecentos e seis, e
no anuo 1360 da; Independencia dos' Estados' Unidos da Ameríca.
A. J. Brovm, secretario de estado interino.

(SeUo do Estado.)

A «Diana.Mining Co:mp.fU1.Y» -Escriptorio
oeoo.nr-e.t C01OO.. «,r.J:'lhe OorI;>ora-tion 'rrust
Co:m.pany o::f :N..laine' », Portlal.l.d, Maine

ESTATUTOS
Approvados em sessão de 23 do' ínee de julho dei'gOS, pelos

síçuaearfos das ctausujes do contracto

NOME, LQCAÇ:LO

1.' O titulo desta companhia é:

DIANA MINING COMPANY

2. o O escriptorio central em:Maíne será com e The Corpo
ration Trust Oompany of Maíne », em. Portland, Cumberland
County, Mame, e <.10m, 'ella registrada.

A companhia poderá, sambem ter um escríptorío na. oi
dade de New-York, Estado de New-York, eem outros logares
determinados de tempo em tempo pelos directores. da compa
nhía, e que sejam necessarios ao serviço da. companhía,
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SELLO

3.<' O sello da companhia terá ínscrtpto o nome da mesma e
o anno da sua organização eas palavras Corporote Seal»
Maine.

ACCIONISTAS

4.° Todas as sessões de acclonístas terão lqgar no Estado de
Maine e esoriptorío central da companhia em Portland,

5. o Nas sessões de acclonlstas, osmesmospoderão votar pes
soalmente ou por meio dos seus procuradores, As procura,
ções•.para serem validas, devem ser passadas dentro de trinta.
dias antes da data da sessão; mencionarão a data dessa sés
são, e não serão validas depois de terminar essa sessão.

6. o Em todas as sessões é necessario que haja maioridade
na quantidade de acções emittidas e activas, representadas
pelos: seus possuidores ou procuradores com procurações pas
sadas dentro de trinta dias antes da data dessas sessões, para
constituir um quorum.

7.° A sessão annual de accíonístas do anno de 1906 terá
lagar no dia ... do mez de .....•. de 19013, e depois do anno de
1906 as sessões terão Iogar na segunda-ferra de maio de cada
anno, no escrtptorto central da companhia, em Portland,
Maíne, ao meio dia. Nessas sessões annuaes os accionistas ele
gerão por maioria de votos com pelouros, sete dírectores, um
secretario e um thesoureíro para servirem por um anno e até.
serem nomeados e qualificados os seus successores. Cada 'aceio-.
nísta terá direito a um voto, pessoalmente ou pelo seu pro
curador, por cada aoção registrada em nomedeIle ou delta no
dia precedente á sessão.

Notífícar-se-ha pelo correio, a cada acciontsta, ao endereço
delle ou della, constante do registro da companhia, dessas ses
sões annuaes, pelo menos vinte dias antes da data das mesmas
sessões,

8.° A pedido de qualquer director, o presidente convocará.
sessões extraordíuarías de aceionistas, notíâcando-se cada ac
cíonísta constante da lista registrada, ao endereço della que
conste dos livros da companhia, pelomenos cinco dias antes de
ter legar a sessão e mencionando os fins dessas sessões e o ne
goeio a tratar.

DIRECTüRES

9.° As propriedades e negocias da companhia serãoadmi..
nistrados pela dlrectoria, composta de sete díreetores, que serão
escolhidos annualmente de ~ntre os accíonlstas, e que occupa
rão ta.es cargos até que outros, em seus Jogares, sejam no
meados e qualificados.

10. Na primeira sessão depois da eleição de dírectores,
quando houver qUOf'U1A .• a directoria nomeará por 'Votos com
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pelouro um presidente e um vice-presidente escolhido de entre
os directores, os quaes servirão nesses cargos por um anno e
até que os seus suecessores sejam nomeados e qualificados.

A dírectoría igualmente nomeará, todos os annos, um secre
tario, o qual poderá não pertencer á directoria e o qual exer
cerá por um anno esse cargo. segundo a vontade da directoría,
que terá o poder do demíttíl-o quando quizer com ou sem
causa.

A dírectoría terá o poder de marcar os ordenados dos mera
bros e dos empregados.

SESSÕES DA DIRECTORIA

11. Haverá sessões regulares da dírectoría, sem aviso Pré
via, na segunda quinta-feira de cada mez, no escrfptono da
companhia, na cidade de Ne;w York, ás 3 horas da tardo, ou,
por ordem da directorta, em 'outros legares, li hora marcada
pela mesma dírectoría,

]2. Haverá sempre maioria no numero de dírectores pre
sente em todas as sessões, constituindo um quorum, para a
transacção de qualquer negocio, exceptuando a aeção de adiar a
sessão.

13. O presidente ou dous dírectores poderão convocar
sessões da dírectoria, dando um dia de aviso a cada director.

14. Os directores poderão entrar em sessão, ter um ou
mais escríptorlos e guardar os livros da companhia (exce
ptuaudo os registros e o livro de acções) fóra do Estado de
Maine, no escriptorio da companhia em New York, ou outro
qualquer lagar ou lagares determinados, de tempo em tempo,
pelos mesmos diroctores. .

PODERES DOS DIRECTORES

15. A díreetoria admínístrarà os negocias da companhia e
poderá exercer todos os poderes e praticar todas as acções que
possam ser exercidas e praticadas pela companhia, sujeitos,
todavia, ás estipulações do regulamento, da concessão e dos
presentes estatutos.

COMMISSA.O EXECUTIVA

16. Poderá haver uma oommissão executiva, composta de
tres directoros. nomeados pela dlrectoria, a qual poderá entrar
em sessão em datas determinadas, ou quando um dos membros
der aviso aos outros; essa eommíssão conferenciará com os di
reatores da companhia e ajudará os mesmos em todos os as
sumptos concernentes aos interesses o á administração dos
negocias da companhia, preenchendo, em geral, os deveres, e
exercendo os poderes conferidos ou dados pela directoria, do
tempo oro tempo. A dírsctoría poderá concedera essa
eommíssão a autorização para exercer todos os poderes da
dírectoría, smquanto a mesma directoría não estiver em sessão,
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17. A_comn:nssão executiva. poderá, -agir com o consenti
mento; por eserlpto, do quorum da mesma, ainda que não es
tejam formalmente reuníãos.

18-~ A eommtssão executiva guardará apontamentos reg:~

lares das suas acções a- apresentará. os mesmos á directoria,
quando' forem requisitados.

PRESIDENTE

19. Opresidente será o membro chefe executivo' e cabeça
da companhia, e no gabinete da dírectoria terá poderes geraes
e de administração nos negocíos e transacções da companhia,
sujeitos, todavia, ao-direito da parte dos dírectoresde dar-lhe
quaesquer poderes específicos exceptuando aquelles que, pelos
estatutos, são conferidos exclusivamente .ao presidente, a qual
quer ou.quaesquer membros da companhia.

VICE-PRESIDENTE

20. O vice-presidente terá todos os poderes e preenchera
todos os deveres do presidente, quando este estiver ausente.

SECRETARIO

21. Osecretario será ex~officio auxiliar da directoria; es-
tará presente em todas as Sessões da directoria onde preen
cherá os deveres de auxiliar1 e registrará todos os votos e
actas em um livro destinado a asse fim. .

O secretario notificará as pessoas' interessadas das chama
das para pagamento por termos devidos pelos acclonístas ;
verificará si o necessarío aviso é dado de todas as sessões aos
aeelonístas da companhia e da .dírectoría, e preencherá as
:ff1ncções que lhe forem. prescríptas pela dírectoria ou pelo pre
sidente, e permanecerá sempre ás ordens da díreetoría, O se
oretarlo prestará jurarnento, obrigando-se a.cumpr-ir fielmente
seus de veres.

THESOUREIRO

22. O thesourelro será, o guarda-livros da companhia, es
crlpturando. completa e minuciosamente as contas. de, receita
e despesa, depositando todas. as quantias, e outros valores em
nome. e a credito da companhia, nas, instituições designadas
pela' directoria.

23. O thesourelro despenderã dos fundos da companhia
conformo' ordenar a dírectoría, recebendo os competentas re
eíbos pelas quantias despendidas,.e apresen:tará: ao presidente
e aos dírectores; quando tiverem, legar as sessões regulares' da
directoria, ou quando a dírectoría assim exigir; um balanço
mostrando todas as suas transacções. como thesoureiro e mos
trando a; condição financeira da companhia.
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24. O thesoureiro prestará uma. fia.nça á companhia. com
um ou mais fiadores, de um valor satisfactorio li .dírectoría,
em fé do fiel cumprimento dos deveres que lhe são designados,
e da sua obrigação de devolver á companhia, em caso de sua
morte, pedido de demissão ou demissão do cargo, todos os
livros; papeis, recibos, dinheiro ou outra propriedade de qual...
quer especíe pertencentes á. companhia e que estejam na posse
delle thesoureirc.

AUXILIAR

25. O auxiliar residirá no Estado de Maine, e guardará no
escriptorio central da companhia, em Portland, as minutas
desta. companhia em um livro mostrando uma lista correcta e
completa de todos os accíonístas, suas residencias e a qusntí
dada de aeções pertencente a cada um, e esses livros estarão
á disposição das pessoas interessadas a todas as horas razoa
veís. O auxiliar representará como agente da mesma no Es
tado de Maíne, e poderá servir-se processo ao elle em qualquer
acção contra a companhia.

PEDIDOS DE DEMISSÃO

26. Qualquer director ou membro póde pedir sua demissão
em qualquer tempo, sendo estes pedidos feitos por escrípto ,
Não é necessario que esses pedidos sejam aeceítos para serem
validos.

VAGAS

27. Si o logar de qualquer director, ou do presidente,
vice..presidente, auxiliar, secretario ou thesoureiro, um ou
mais, estiver vago, devido a morte. pedido de demissão, inca
pacidade, ou outra razão qualquer, os restantes díreetores,
ainda que formando menos de um quorum, podem, por maio..
riá de votos. escolher um successor ou suceessores, que preen
cherão o logar ou lagares até o fim do termo.

Os deveres de membros podem ser autorizados.
28. Em caso da ausencía de um membro da companhía, ou

por qualquer outra razão que pareça sufficiente á Directoria ltesta poderá dar, durante esse tempo, os poderes e os deveres
desse membro a qualquer outro membro, ou a qualquer díre
ctor, exceptuaudo os casosjã previstos nos estatutos.

ACÇÕES

29. O capital da companhia será dividido em 1.000.000 (um
milhão) de acções do valor par de um dollar cada acção, sendo
que todas as acçõesserão acções não preferidas.

30. Todos os certificados do stoeh da companhia serão
assígnados pelo presidente ou pelo vice-presidente e serão
attestados pelo caixa ou thesoureirp.Em C3,SO de auseneta ou
incapacidade de qualquer desses membros, as assígnaturas de
uma maioridade de directores serão sufllclentes.

Executivo - 1906 51
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TRA'NSFERENCIAS DE ACÇÕES

31. Todas as transferencias da accêes da companhia serão
feitas nos livros da companhia pelos possuidores em pessoa ou
seus procuradores, devidamente autorizados por eserípto..

32. Os certificados de acçõss serão recolhidos e inutilizados
no acto da trarisrereneia.

33. A directoria póde,_ quando, quízer, fechar os livros de
transferencía por um período que não excederá de 30 dias, pre
cedendo qualquer sessão, annual ou extraordinaria, dos aeclo
nístas, ou o dia marcado do pagamento de um dividendo.

34. A companhia terá o direito -de tratar o possuidor de
qualquernumero·de aeções, constante da lista, como o possuidor
doe facto, e, conseguíntemente, não será obrigada a reconhecer
reclamação alguma, equãtatíva ou de outra qualquer natureza,
de 'aceões ou interesse nas mesmas- da parte de' qualquer outra
pessoa, quer tenha ou não aviso especial ou de outra qualquer
natureza. referente ao caso, salvo os casos- prescríptos nas leis
de Maine.

CERTIFICADOS PERDIDOS

35. Qualquer pessoa que mencione ter perdido ou destruido
um certificado ou certificados de aceões, fará um depoimento
desse facto e publicará os annuneios necessarios, de .aecordo
com a .coropanlüa, uma fiança de isenção, em devida fôrma e
com um ou mais fiadores- satísfactoríos á directoría na quantia
pelo menos do dobro do valor par das acções do certificado; e
então passará a companhia um novo certificado do mesmo teor
e pelo' mesmo numero de acções, do que se perdeu ou destruiu,
sempre, porém, sujeitos á approvação da dírectoria.

ANNO FISCAL

36. O annu fiscal da companhia começará no primeiro dia
de maio de cada anuo, a contar do anno de 1906.

DIVIDENDOS

37. Os dividendos da. acçõas representando o capital da
companhia, quando ganhos, poõam ser declarados pela dírecto
Tia ern qualqner das sessões, regulares ou extraordinarias.

Antes do pagamento de qualquer divideudoou antes da dis
tribuição de lucros, reservar-se-ha dos Incros Iíqutdos da com
-panhia tal somma ou sommas, que os díeeetores,. de tempo em
tempo, na sua-opinião, julgarem proprías como fundo de 1'e
serva, para fazer face a qualquer contíngeneís..ou para igualar
os dividendos; ou para fazer 'reparos ou-manter qualquer pro..
príedade da companhia; ou ainda para qualquer outropropo
sito que os dírectores julguem ser de interesse a companhia.
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LETRAS, !lETRAS DE CAMBIO E NOTAS

3. Todas as letras, letras de cambio OU,ordens para QS
pagamentos de dinheiro e todas 8.9 notas e aeeeítes, serão .assí
gnados pelo presidente, ou vice-presidente, e pelo thesoureiro.

RELATORIO ANNUAL

39. A directoría apresentará em cada. sessão annual, {h
quando a pedido dos accíonístas, um relatorío, completo-e 'claro,
dos negocias e da condição da compcnhía,

AVISOS

40. Quando, sob as clausulas dos presentes estatutos, for
necessarlo dar aviso a qualquer díreotor, membro ou acoíonísta,
não se oomprehende que esse aviso sej~ pessoal; deverá esse
aviso ser dado por esertpto, mandando om8SUlO pelo eorrsío
em um envolucro fechado. endereçaria a tal director, membro
ou a.ccionista, endereço do mesmo ou a mesma, si esse endereço
consta dos livros da companhia, e o tempo de dar ta.l aviso será.
considerado o tempo quando esse for posto no eorreío.

EMENDAS

41. Os aceíonístas, pOI' maioria das acções emittídas e actí
vas, podem em qualquer das sessões regulares ou extraordína
rias. alterar ou ía.zer emendas nos presentes estatutos.

42. A dírectoría tem o poder de fazer, alterar, emendar ou
revogar todos os estatutos da companhta.iexeeptuande os que
regulam ou aífectam a 'eleição dos dírectores e membros; e
exceptuando quando uma emenda dos estatutosou uso de pode
res é feito expressamente dependente da. aeção ou consenti
mente dos aceíonístas.

O abaixo assignado, auxiliar da Diana Mining CO'f(tpany,
certifica pelo presente ·que o documento acima, é uma cópia fieL.
verdadeira e completa dos estatutos da mesma companhia
copiada e verificada com a cópia original constante do arehívo.
-Diana Mining Company. por Milliard W. Baldwín, .anxílía».

Estado do Malne o o o o o o ')8 0 °b t d o

Condado do Oumberíand) ai am o os o

No dia 24 de julho do anno de Nosso Sonhar de 1906, perante
mim pessoalmente compareceu Milliard W. Baldwín, auxiliar
da Diana Mining Gompany. o qual sendo devidamente juramen
tado disse residir na cidade de Portland, e ser auxiliar da Diana
ll{.ifl,ing Company. e que o documento acima é uma cópia fiel,
verdadeira e completa dos estatutos da dita companhia.

Em -fé do que passei o presente. sellando-o com o meu sello
ofâclal no dia e anno meneíonados.c- Cnortes E. Gurney, tabel
Iíão publico, .(80110 do tabellíão.)
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DECRETO N. 615Z - DEZ2DESETEMBRO DE 1906

Abre ao Minietceío da Fazenda o cr-edito extraordinario dei
251:190$477 para occorrer ao pagamento de dividas de exercícios
findos.

O Presidente da Repubhca dos Estados Unidos do Brazíl
usando da autorização constante do decreto legislativo n, 1509'
desta data, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credit~
extraordínario de 257:190$477 para occorrer ao pagamento de
dividas de exercícios findos, constantes da seguinte relação:

Ministerio da Justiça. e Negocíos Interiores. • • . • 159$000
Ministerio da Marinha. • . • • •• • ... . • • •• • . • . .. •• • 16:546~'787
:Mlnisterio da Guerra............ 69:030,'670
Ministerioda Industria, Yiaçãc e Obras Publícas, 165:463: 29
Ministerio da Fazenda , .. • 5:990,.791

Total................. 257:190$477

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1906, 18' da Republíca ,

FRANCISCO· DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 6153 - DE 24 DE SETE"BRO DE 1906

Crea mais uma br-igada de infantaria de Guardas Nacionaea na co
marca de Baturité, no Estado do Ceará.

O Presidente da RepubIlca dos Estados Unidos do Brazil ,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896.
decreta :

Artigo uníco. Fica.-creada na Guarda Nacional da comarca
de Baturité, no Estado do-Ceará" mais uma brigada de ínfan
tarla, com a. designação de 82'\ que se constituirá de tres bata
lhões do serviço actívo, TIS. 244, 245 e 246, e um do da reserva
sob n. 82, os quaes se organizarão com os guardas qualificados
nosdistrictos da. referida comarca; revogadas as disposições
em contrario.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1906, 18'da Repuhlica ,

FRANCISCO nEPAULA RODRIGUES ALVES.

J!elix Gaspar de Barros e AZm.eida.
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DECRETO N. 6154 - DE 25 DE SETEMBRO DE W66

S05

Approva a modlflcação dos planos e.plantas para a execução das obras
de melhoramento do porto-do Rio de Janeiro e declara desaprc
priados os predíos e terrenos nelle comprchendtdos,

O Presidente da República dos Estados Uuidos do Brazíl,
tendo em vista o disposto na. primeira parte da clausula VI
do contracto de 24 de setembro de 1903, decreta:

Art. 1. o Para a. execução das obras de melhoramento
do porto do Rio de Janeiro, na fórma do decreto n, 4859, de
8 de junho de 1903, ãcam approvados os planos e plantas que
com este baixam, rubricados pelo director geral de obras e
viação daSecretaria de Estado dos Negocias da IndustI'ia,Viação
e ObrasPublicas, alterando os Dlanose plantas approvados pelo
decreto n. 4969, de 18 de setembro de 1903, e ficam igilal
mente desapropriados. na fórma da legislação vigente, QS
predíos e terrenos nelle comprehendidos.

Art. 2.' O Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas
providenciará quanto ,á utilisação dos terrenos adquiridos e
'dos ganhos sobre o mar, quanto á disposição da. viação urbana.
nesses terrenos, de conformidade com a legislação municipal e
todas as demais medidas complementares, concernentes aos
serviços proprios do porto e suas relações com os da Estrada do
Ferro Central do Brazil.

Rio do Janeiro, 25 de setembro do 1906, 18' da Republíea,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES' ALVES.

Lauro Severiano Müller.

DECRETO N. 6155- DE 26 DlI SETEMllM DE 1906

Approva o plano de uniforme facultativo para OS oíííciaes
do Exercito.

O Presídente da Ropublica. dos Estados Unidos do Brazil
resolve approvar o plano do uniformo facultativo para os
officiaes do Exercito, plano que com este baixa, assignado pelo
marechal Franefsco de Paula Argollo, Ministro de Estado da
Guerra.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1906, 18' da Rapublie a.

FRANCISCO DE PAULA RODRI(;UES ALVES.

Franciscode Paul'a ArgoU().
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Plano de uniforme facultatlvo para 0& officiaes do Exercito I

approvado pelo decreto u" 61551 desta data
Casaca. de panno azul ferrete, feitio diplomata, calça do

mesmo panno- com listras douradas,collete de casimira branca
eu fustão lIso, chapéo armado de pello de seda, luvas de pelãea
branca, gravata branca de laço e botinas de verniz ou pellloa
preta.

ESPEOIFICAÇÕES

Casaca de panno azul ferrete, com uma; ordem: de sete'
batõeg dourados; de O~;020 comemblema em relevo do corpo ou
arma ar qneo offícial pertencer.

A abentura trazeíra terá duas: carcellas íguaes com dons
botões de' Om,020' em cada uma, sendo esses botões íguaes aos
da frente e eollocados os uoue primeiros. sobre: a costura da
cintura e os outros dous ínferíormente. a uma distancia de
0"'.23 .

. Ascarcellas serão direitas até a extremidade inferior, que
sanáarredondada e terão o comprimento de Oni,26.

A: golla será do mesmo panno, em pé, comas pontas re
dondas.. sendo as de ofâeíaes generaes bordadas a fio de ouro,
como do actual uniforme, e as de ofâciaes de corpos especíaes
ou. arregimentados, qualquer que seja a sua patente, apenas
guarnecidas de um cordão bordado a. fio de ouro fosco de
om,005 de grossura na parte superíor.. e· tendo nas extremi
dades o respectivo emblema do corpo ou da arma tambem
bordado a fio de OUi'O.

As passadeiras serão bordadas a fio de ouro com om,lO de
comprimento e OUl,020 de largura, sendo as de generaes
íguaes ás do seu actual primeiro uniforme, e as dos officiaes
de qualquer patente com uma pequena ramagem da folhas da
carvalho.

Os punhos para os oftlciaes generaes serão de canhão bor
dado a fio de ouro, como QS do seu actual uniforme, e para os
demais otücíaes em divisas de galão de ouro de om,007,
também como os do actual uniforme, sendo as mangas lisas,
semcarcellas e apenas com tres botões de om,OlO na. costura
lnferlor; o primeiro collooado junto á· divisa superior e- os
outros dous separados igualmente entre 'si.

Calça: do mesmo panno da casaca, com Iistras bordadas
fi, no de ouro para offíciaes generaes, e de galão de ouro de
om,024' em' dous cordões para os offíeíaes dos corpos especíaes
ou arregimentados de qualquer patente.

Oollete :de casimira branca ou fustão branco liso, com
uma ordem de quatro botões dourados de Om,0l3.

Chapéo armado: de peUo de seda preta, sendo o de ofâcíaea
generaes igual ao do seu actual primeiro uniforme .e o ~e
ofâclaes de qualquer patente, do mesmo pello de seda liso, nao
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debruados e ornados apenas de uma pequena; roseta de fita de
gorgorão de seda verde. e amarella.i.em tres ordens, sendo
duas verdes e uma amarella ,

Esta roseta, terá. om,055 de diametro. com um botão de
om',OlO dourado como distinctivo da arma.

Os cantos do chapéo serão íguaes aos dos ofâeíaes generaes
actualmente usados.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1906.- Francisco de
Paula A"ogollo.

DECRETO N, 6156 - DE 26 DE SETEMBRO DE lQOô

Orea uma beigadade infantaria de Guardas Nacionaesna comarca
de Jacarehy, no Estado de S. Paulo.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco. Fica, creada na Guarda Nacional da comarca
de Jaoarehy, no l~stado de S. Paulo, uma brigada de infantaria
com a designação de ,l62n., que se constituirá de tres -batalhões
do serviço activo, ns. 484, 485 e 486, e um do da reserva, sob
fi. 162, os quaos se organizarão com os guardas qualificados
nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em
contrario.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 190ô, 18" da Republica..

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

FeZix Gaspar de Barros e Almeida.

DECRETO N. ô157- DE 29 DE SETEMBRO DE 1906

Abre ao Ministér-io da Fazenda o credito de 642$638, suppl ementar é

verba n . 11do:art. 25· da lei n . 1453, de 30'de dezembro de 1905.

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 3° do decreto legislativo
n. 149ô, de 1 do corrente:

Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 642$638,
supplementar á. verba -A1faudegas-do art. 25 da lei n, 1453,
de 30 de dezembro de 1905. para occorrer ao pagamento da
despesa com o augmento dos vencimentos do inspector e do
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guarda~môr da. Alfandega de Porto Alegre',em virtude do
referi40 decreto n. 1496, no período de i de.setembro a 31 de
dezembro do corrente anno.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1906, 18' da Republica.

FRA.NC1SCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 6158 - DE 1 DE OUTUBRO DE 1906

Crea mais nma brigada de infantaria de Guardas Nacionacs no muni.
oipio de Jaboatãc, no Estado de Pernmabuco,

O Presidente da Republtca dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo untco , Fica creada na Guarda Nacional do município
de Jaboatão, no Estado de Pernambuco, mais uma brigada de
infantaria com a designação de 11P', a qual se constituirá de
tres batalhões do servíço aetívo, ns. 33i, 332 e 333, e um do
da reserva, sob n. l l l , que se organizarãocom os guardas
qualificados nos dístríctos do referido município; revogadas
as disposições em contrario.

Rio de JaneIro, 1 de outubro de 1906, 18' da República.

FRANOISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

FeUx Gaspo»: de Barros e Almeida.

DECRETO N. 6159 - DE 1 DE OUTUBRO DE 1906

Abre ao Ministerio da Justiça e Negócios Interiores o credito de
2'19:983$149, supplementar é verba - 800C01'1'05 Publtcos, do
exercicio de 1906.

O Presideute da Republíca dos Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido previamente o Tribunal de Contas. nos termos do
art. 70, § 5', do regulamento approvado pelo decreto n. 2409,
de 23 de dezembro de 1896, resolve, de accordo com o disposto
no art•.26, n, 1. 'da lei n, 1453, de 30 de dezembro de 1905,
abrir aoMlnlsterio aa Justiça e Negoclos Iuteriores o credito de
249 :983$149, suppíementar á verba - Soccorros Publícos,. do
exerclcio de 1906, para pagamento de despesas dessa natureza
e constantes da demonstração junta.

Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1906, 18' da Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

JjeUr:c Gaspar de Barros e Almeida.
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6:999$000

1:876$000
1:713$000
1:705$000
1:705$000

Demonstração do credito supplementar preciso a verba-:Soc
corres Publicas, do eserctcto. de 1906, para pagamento das
despezas extraordinarias feitas pela Dfrectot'Ia Geral de
Saude Publica, nos meses de abril a agosto do corrente anno
Folhas do pessoal subalterno

extraordinario da Inspectoria do
Serviço de Isolamento e Desinfecção:
Em maio 21:224$505
Em junho....... 20:366$811
Em julho......................... 19:081$746
Em agosto........................ 17:952$498 78:625$660

Folhas da tripulação da lancha
Fernandes Pinheiro, empregada em
serviço extraordina.rio :
Em ma.io•.....•............. , .
Em junho ..
Em julho .
Em agosto ..

Folhas da tripulação da lancha
empregada no serviço noetumo ex..
traordínarío :
Em maio .
Em junho ..
Em julho .
Em agosto ••••..•••••.••.••••••.••

Folhas da tripulação da lancha
Rocha Faria, empregada no serviço
extraordinario :
Em maio .
Em junho .
Em julho ..
Em agosto .

Folhas da tripulação da lancha
Mariquinhas, empregada em serviço
extraordinario :
Em maio...................•.....
Em junho ..
Em julho ..
Em agosto .

1:545$500
882$000

1:166$500
1:470$000

1:240$000
1:200$000
1:240$000
1:240$000

620$000
600$000
620$000
620$000

5:064.~000

4:920$000

2:460$000

Folhas da.tripula.ção da.«Enfer
ma.ria Pluetuante » :
Em maio .
Em junho .
Em julho ..
Em agosto ..

620$000
600$000
620$000
620$000 2:400$000
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Folhas das diarias abonadas- ao
n-. Jayme Silvado," da Directoria
Geral de Saúde Publica, em ser
viço extraordínario:
Em maio ' 0.0 ••••••••

Em junho.....••.................•
E1U julho .. ,', 0'0 ••

Em agosto .

Folhas extraordínarias dos ser
ventes da Dlrectoria Geral de Saúde
Publica; destacados no Laboratorío
Bacteriologíco :
Em maio 0.0 ',' o •••••••••

Em junho .
Em julho ..
Em agosto .. .e_••••••••••••••••••••••

Folhado interprete da Fortaleza
de Santa Cruz :
Em maio .
Ern juuho .
Em julho .
Em agosto 0'0 ••

Folha do pessoal encarregado da
matança dos ratos :
Em maio _, '" .
Emjunho '"
Em julho .
Em agosto ' .

Folha da. gratificação do encar
regado da fiscalização da matança
de ratos:
Em maio ' ,_
Em junho .
Em julho .

Fornecimentos extracrdínarios
feitos á Repartição Central de Saude
Publica:
De abril a maio .
Em junho .
Em julho .
Em agosto , .

310$000
300$000
310$000
310$000

287$000
290~000

293$000
293$000

50$000
50$000
50$000
50$000

6: 122$800
5:S37$800
6:069$800
6:529$200

50$000
50$000
50$000

9':952$800
11:068$900
7:999$100
6: 118$150

1:230$000

1.: 163$000

200?,o00

24:559$600

150$000

35: 138$950
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Fornecimentos extraordinar-íos
feitos ao HospitaI: de S. Sebastião :
~m abril. .
ÊUI ~llalO ••••..•••.••.•••••.•..•••

111 Junho ...•.....................
Em julho .
Em agosto '..................•

Fornecímentos extraordínaríos
feitos á Inspeotor-ia do Serviço de
Isolamento e Desinfecção:
EIU abril, .
Em maio, ' .
Em ,j.unho .........................•.
Em Julho .
Em agosto .

6: 927S575
2:377$420
2:834$035
3:467$658
3:635$883

9:892$724
8:349$490
9:298$600

10:282$400
12:94.1$590

19:242$571

50:.767$624

Credito á Delegacia Fiscal do Thesàuro Nacional
no Estado do Pará, para: pagamento das
despezas do Laza.eeto de Tatuoca, prove
nientes de desinfecções praticadas em di
versas embarcações procedentes dos portos
do Cearãe da Balda, onde grassava a peste
bubonica, durante os mezes de abrü, maio e
1 dc j unho deste anno......•.............. 17:702$744

250:683$149

700$090
--~--,--".-

credito preciso..... 249:983$149

Primeira. secção da Dírectoria de Contabilidade, 22 de
setembro de 1906.- Carvalho. eSouza, díreetor de' secção ínte
ríno, - Visto-O dírector-geral, Jose Carlos de Souza:Bordini.

Saldo existente no credito supplementar á verba
- Soccocros publicas, elo exercício de 1906,
;:1 que se retere o decreto n , 5894, -de 12 de
fevereiro do corrente anno .

DECRETON. 6160-DE 2DEOUTUBfW DE 1906

Abre ao Minísterto da Industria, Viação e Obras Publicas o credito
do 12:000$, supplementar á ver-ba 9"'. do orçamento vigente,
para pagamento do pessoal de que trata o decreto n. 1.451, de
29 de dezembro de 1905.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorízaçâo contída no decreto legislativo n. 1511,
de 25 de setembro do corrente anno, decreta:

Al'tigo uníco. Fica aberto ao Ministerio da Industria,
Viação e Obras Publicas o credito de 12:000$, supplementar
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ti. verba 9a - Estrada de Ferro Central do Bra.zil-2l1. divisão
- jsscríptoríc do trafego - do' orçamento vigente; para Decor
rer ao pagamento do pessoal de que trat<1 o decreto n. 1451,
de 29 de dezembro de 1905.

Rio de Janeiro, 2 de outubro do 1906, 18' da Republíea,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Seoeríano Müller.

DECRETO N. 6161- DE 6 DE OUTUBRO DE 1906

Abre ao Mírueterto da Fazenda o credito extraordínario de 2:310$
para occorrer ao pagamento devido a José Posada e José Mora
da quantia correspondente aos objectos de sua propriedade
apprehendidca por supposto contrabando em 1899.

O Presidente da República dos Estados Unida. do BrazU,
usando da autorização constante do decreto legislativo
n. 1522, desta data:

Resolve abrir ao.Mínísterío da Fazenda o credito extra
ordinario de 2:310$ para pagamento a José Posada e José
Mora da quantia correspondente á parte dos objectos do sua
propriedade. que foram apprehendtdos pela Mesa de Rendas
de Sant'Anna do LIvramento em 1899, por supposto contra
bando.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1906, 180 da Republiea,

FRANCISCO DE PAULA RODRlGUES ALVES"

Leopoldo de BuZhões.

DECRETO N. 6162~ DE 8 DE OUTUBRO DE 1906

Crea mais duas brigadas de infantaria de Guardas Nacionaos na
comarca de Senador Pompeu, no Estado do Ceará,

O Presidente da Republíea dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n , 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta :

Artigo único. Ficam areadas na Guarda Nacional da
comarca de Senador Pompeu, no Estado do Ceará, mais duas
brigadas de infantaria com as designações de 83a e 848., que
se constituirão cada uma de tres batalhões do servi::o actívo,
ns, 247,248,249,250,251 e 252, e um do da reserva, sob os
ns. 83 e 84, os quaes se organizarão com os guardas qualí
ficados nos dístrictos da referida comarca; revogadas as
disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1906, 18' da Republíea ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Felia:: Gaspar de Barros e Almeida.
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DECRETO N. 6163- DE 9 DE OUTUBRO DE 1900

813

Abre ao Mínisteríc da Induetría, Viação (J Obras Publicas o credito
extraordinarlo de 350:000$ para conclusão das obras do palacio
Mouroc,

O Presidente da Republica dos Estados Uuidos do Brazil,
usando da autorização constante do decreto Iegíslatívo
n, 1519, de 2 do corrente, decreta:

Artigo uníeo .' Fica aberto ao Ministerio da Industria, Viação
e Obras Publicas o credito extraordinario de 350:000:'; para
a conclusão das obras do palácio Monroe, que se denominava
Pavilhão do BrazH na Exposição de S. Luiz.

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1906, 18° da Republíca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGuES ALVES.

Lauro Seoeríano MülZe1·.

DECRETO N. Oi64 - DE 9 DE OUTUBRO DE 1900

Concede aCompanhia -de Navegação Se João da Barra e Campos, com
sédc na cidade de S. João da Barra, os favores de que tem
gosado a Companhia Novo Lloyd Br-axileiro, exceptuada a
subvenção, para um serviço de navegação regular entre os portos
da Repuhlica ,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia de Navegação
S. João da Barra e Campos e de conformidade com o disposto
no n, XVI, art. 17 da lei n, 1145, de 31 de dezembro de 1903,
decreta:

Artigo uníeo, São concedidos á Companhia de Navegação
S. João da Barra e Campos os favores de que tem gosado
a Companhia Novo Lloyd Brazíleíro, exceptuada a subvenção,
para. o serviço de navegação regular entre os portos da Repu.
blíea, mediante as clausulas que a este acompanham, assígnadas
pelo Ministro e Secretario de Estado da Industria, Viação e
Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 9 do outubro de 1900, 18' da República.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro. Seeertano J.l1uller.

Clausulas a que' se refere o decretou. 6164, desta data

I
A companhía de Navegação S. João da Barra e Campos

obriga-se a ter a sua séde na cidade de S. João da Barra, Es
tado do Rio de Janeiro, e a fazer os seus serviços com os va...
pores de sua propriedade Campos, S; Joao da Borra, Ca'rangota,
Pinto, Tei,xeirinha e Fídetenee,
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li

Esses vapores tapão: os, Jofioda Barya, 520 toneladas de
r!3,gistroa oito milhas, de marcha por hora i Oampos. 290 tons
Iadas e 10 milhas; Oa1'angola,'l"eicoeü'inha, Pinto e Fiâelense
226 toneladaa cada um e oito milhas, tendo maohínas e ,cal":
deíras dos melhores systemas..

lI!

Terão accommodaçõss para. o mínimo ria seis passageiros do
ré e 25 de prôae para'226 toneladas de carga. Quando tiver
de ser augmentado o numero de vapores, serão submettídas á
approvação do Ministerlo da Industría, Viação ·cObras Pubiicas
as condições dos novos.

IV
o numero de embarcações ordinarías. de salva-vidas, das

cintas de salvação, quantidade de sobresalsntes e aprestos in
díspensaveís ao serviço nautíco , bem como os objectos desti
nados ao uso dos passageiros, serão fixados em tabel1a especial,
elaborada pela companhia, de eccordo ,com o inspeetor da
navegação subvencionada e submettída á approvação do Minis
terío da Industrla, -Viação e Obras Publicas.

y

A companhia wjeitará á approvação do Minis'teria da In
dnstrla, Viação e Obras Publicas a tabella ~gel'aldos preços das
passagens e fretes, dias ,de sahida de vapores, portosde eseala,
demora nos portos e prazo da viagem nas suas linhas.

VI
A companhia .deverâ apresentar á Inspectonia da nave

gação subvencionada a estatistíoa dos passa~irose cargas que
os seus vapores houverem transportado no ôrâmestre anterior.
A estatístíca será feita pelo modelo adoptadopelo Mínísteríoda
Industria, Viação e Obras Publicas e entregue nos primeiros
40 dias do trimestre seguinte.

VII

A companhia obriga-se a transportar gratuitamente em
seus vapores:

l.i! O ínspcctor da navegação subvencionada, quando viajar
em serviço.

2. 0 Um passageiro de ré e outro de pTõa em cada. vapor
e viagem que forem designados pelo Ministerio da Industría,
Viação e Obras Publicas.

3.° As malas do Correio e seus conductoresvfazendo-as
conduzir de terra para bordo e vice-versa, sendo que o recebí
memo dellas no Correio terá legar uma ho~a antes da previa-
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menteiannunciada para. a partida do vapor e a entrega,
quando este chegar ao porto, tambem uma hora no rnaxímo
depois de lhe ter sido dada livre pratica.

4. o Qualquersomma em dinheiro ou em valores, perten
centes ou destinados ao Governo Federal.

Os commandantes dos vapores ou.ofâcíaes de sua confiança
receberão ou entregarão, passando e exigindo quitação nas
respectivas repartições, não só as malas do Correio mas
tambom os volumes de dinheiro ou valores, não sondo, entre
tanto, obrigados a verificar a respectiva ímportancía ;al'espon~

sa.bilidade dos commandantes cessará, desde que, na occasíão
da entrega, reconhecer-se que os sellos appostos estão intactos e
sem nenhum sígnal de violação.

5.°08 objsctos remerãdos ao Museu Nacional.
6. o Os objectos destinados ás exposições ofâeíaes ou auxí ..

üadas pelo Governo Federal.
7. o As semsn tes 8 mudas da plantas destinadas aos jardins

e estabelecimentos publíeos ,

VIll

A companhia obriga-se 11 conceder transporte com o
abatimento de 50 % sobre ,{)S preços das respectivas tabellas
para a força publica ou escolta conduzindo presos e com o de
30 % para qualquer outro transporte por conta do Governo
Federal ou dos Estados.

IX

A companhia entrará adeantadaruente. para o Thesouro
Federal com a ímportaneía semestral de 1:800$ para despesas
de fiscalização.

x
A companhia obriga-se a fornecer dos seus depositas, quando

puderem, em S•.toão da Barra. e nos Estados, ° carvão de que
necessitarem os navios da Armada nacional e.os demais servícos
federaes.

Xl

A companhia. apresentará a tabella do pessoal deca.da
vapor que o Ministel'io da Industrlu, Viação e ObrasPublicas,
sob parecer do ínspeetor da navegação subvencionada, enviará
ao Mínísterío da Mar.iuha para sua decisão. Estas tabellas, uma.
vez approvadas, só poderão ser altei-adas preeedendo annuencia
do Mínísterío.

XlI

Proceder..se-ha de dons em dous anuas ã revisão das ta
bellas de passagens e fretes, de accordo com, as partes contra
ctantes e. depois de approvadas as novas tabeüas, nenhuma
alteração se fará nellas, .salvo também por accordo mutuo,
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XII!

Em qualquer tempo. durante o prazo do contracto o Go
verno terâ o direito de comprar ou tomar a frete eompJIsoria.
menta os vapores da companhia, ficando esta obrigada a sub
stituir os que forem comprados dentro do prazo de 24 mezes,

XIV

A compra e fretamento compulsoríos serão effectuados
mediante prévio accordo ou arbitramento, no caso de des
accordo, observando-se as regras da clausula XVIl. Nos casos
de força maior o Governo poderâ lançar mão dos vapores,' in
dependente de prévio aecordo, sendo posteriormente regulada
a indemnização que for devida.

XV

Sendo federaes os serviços que executa a' companhia, não
estão sujeitos a impostos estadoaes ou munícípaes.

XVI

A companhia terá direito a todos os favores de que tem
gosado o Lloyd Brazllelro, exceptuada a subvenção ..

XVIl

Toda e qualquer questão que Se suscitar entre a companhia
e o Governo sobre a íntellígencía de alguma ou algumas dís
posições do conieacto, será resolvida por arbitramento. AS
partes interessadas Iouvar-se-hão 'no mesmo arbitro, ou ,cada
uma escolherá o seu, os quaes, antes de tudo, deverão deM

signar o terceiro, que será o desempatador, si, porventura, os
dons não chegarem. a accordo acerca do assumpto submettido
a seu julgamento. Si os dous arbitras escolbidos pelas partes
interessadas discordarem sobre a designaçãodo terceiro arbitro,
deverá apresentar cada um o nome de um outro e a sorte
designará dentre elles o terceiro arbitro. Fica entendido que
este não será obrigado a deoídír-se por um dos laudos; mas, si
a questão versar sobre valores, não poderá ultrapassar os
límttes fixados pelos arbitras.

XVIll

Pela ínobservancia das clausulas do contracto, não estando
provada. força maior. a companhia fica sujeita a multas que
variam de 50$ a I: 000$, impostas pelo fiscal do Governo, com
recurso em. ultima ínstancía para o Ministerio da Industría,
Viação a Obras Publicas. No caso de multas repelidas por
faltas graves da mesma natureza, será o contracto rescindido
pelo Ministerio da Induateía, Via.ção, ,e Obras Publicas; sem
dependencía de ínterpellaçãoou seçãojudicial.
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XIX.
O prazo de duração do eontracto será. de dez annos, con

tados da data da sua. assígnatura, podendo ser prorogado si isso
convier a ambas as partes.

XX
A companhla procurara estabelecer trafego mutuo com as

companhias exploradoras de estradas de ferro, docas e nave..
gação costeira e transatlaotícas, de modo a poder receber e
entregar cargas em qualquer ponto dos atbmg-ldos pelas com
panhías ligadas ao trafego mutuo.

XXI
A companhia obriga-se a cumprir fielmente todos os regu

lamentos que existem Ou vierem a existir, referentes e applí
caveis ao Eerviçode navegação que lhe é concedido.

Rio de Janeiro. 9 de outubro de 1;)06.- Lauro Seoeriono
Uú!lcr'.

DECRETO N. 6165 - DE 9 DE OUTUBRO DE 1906

Concede á Emprezc Eepcranca ?>Ll'itima, com sóde nesta
C;JlLlaJ, os ~:a'(ores do que tem gosado a Ccmpenhta
Nove Lloy 1 Bl'nzilcil'O, oxccptuadn a subvencâo , para
um serviço de navegação ;.'egu~nr entre os portos da Re
puhlica.

O Presidente da. República dos Es';a,dos Unidos do Brazil,
attendendo <10 que requereu a Empl'B2<1 Esp8ranç,,, :VIarltima e
de coníormíde.de com o disposto no n. XVI, art. 17 da, Ieí
n. 1145, de3l de dezembro de 1903, deCl'atD,:

Artigo untco. São concedidos â Empreza Esperança Marl
tíma os 1';WOl'foS Q0 que te:n gossdo a. Companhia Novo Lloyd
Br-azilelro, exceptuada a subvenção, para o serviço de nave
gaçâo regular entre os portos da. República, mediante as clau
sulas que aeste acompanham, asslgnade,s pelo Mínlstro e Se
cretarto de Estado Ih Industrla, Viação J OhpaJs Publicas.

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1006, 18° da. Repnblíca.

:;·'gAXCISCO DE PAULA RODRWUES Ar;VES.

Laic-o Severicno Mii.l!e'i·.

Clausulas aque se refere oaeare!o o, u1Oo) de 9ae ouluoro ae 19ij6

A Empl'I3Z:1 Esperança. M:)'l'itEma 28 obrig;), a, ter sua sédo
Da cidade do Rio de Janeiro c a 'in:1cíp,r os seus servícos com os
tX'O:i vapores de S'1<1 propriedade Esperança, .4lexG!ndria e
l1/'d,,;st~'ial.

Executivo - 1906 52
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Il

Esses vapores toem a tonelagem bl'utasuperior a' 400 to
neladas para. um calado maxímo carregado de 131/2 pés e
velocidade média de oito milhas por hora, dispondo de caldeiras
e machínas dos melhoressystemas,

lI!

Teemaecommodações para uma média de 25 passa-geiros de
ré e ~OO de prôa e para o mínimo de 400 toneladas de carga.

Quando tiver de Ser augmentado o numero dos vapores,
serão aubmettídas á approvação do Mínísterío da Iudustría,
Viação e Obras Publicas as condições dos novos. .

IV

o numero de embarcações ordinarias, de salva-vidas, das
cintas de salvação e quantidade de sobresalentes e aprestos
índlspensaveis ao nSJ dos passageiros serão fixados em tabella
especial, elaborada pela empreza, de aceordo com o inspeetor da
navegação subvencionada, c submettída ú,approvação do Mí
ntsterto da Industr-ía, Viação e Obras Publicas.

v
A empreza deverá apresentar á approvação do Ministerio

da Iudustuía, Viação e Obras Publicas a tabella geral dos preços
das passagens e íretes, dias de sahída de vapores, portos de es~
cala, demora nos portos e prazo da viagem nas suas linhas;

VI

A empreza deverá cpeesenter á Inspectcría da navegação
subvencionada a estat.suca dos passageiros c cargas que os
seus vapores houverem transportado no tZ'iInestre anterior.

A estatistica será feita pelo modelo adoptado pelo Mínís
teria da Industrla, Viação e Obras Publicas e entregue nos pri
meiros 40 dias do trimestre seguinte.

VII

A empreza obrigan-se-ha a transportar gratuitamente em
seus vapores:

1. (I o ínspector da navegação subvencionada, quando viajar
em serviço.

2. o Um passageiro de ré e outro de prôa em cada vapor e
viagem. que forem designados pelo Minísterio da Industria,
Viação e Obras Publicas.

3.° As malas do Correio e scus condueteros, fazendo-as
conduzir de terra para bordo e vice-versa, sendo, que o receI.>i
monto dellaa no Correio terá logar uma hora antes da previa
mente annuncíaca para a partida do vapor, e a entrega, quando
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este chegar ao porto, tambem uma hora, no maxímo, depois
de lhe ter sido dada livre pratica.

4. o Qudquer somma em dinheiro ou em valoresvperten
centesou destinados ao Governo Federal.

Os commandantes dos vapores ou ofãcíaes de sua confiança
receberão ou entregarão. passan.,o e exigindo quitação nas re
spectivas repartições, não só as malas do Correio mas também
os volumes de dinhe'ro ou valores, não sendo, entretanto, abri..
gados a verificar a respectiva ímportancía. A responsabilidade
dos coromandantes cessarã desde que, .na .occasiãu-da entrega,
se reconhecer que os sellos appostos .estão intactos e .sem ne-
nhum sígnal de violação. .

5.° Os objectos remettidos aoMuseu Nactonet,
6. o Os objectos desrínedcs ás exposições orücíaes ou anxt

Iladas pelo Governo Federal,
7_o As sementes e mudas de plantas destinadas aos jardins

e estabelecimentos publicas.

VlIl

A conceder transporte com abatimento de 50 010 sobre os
preços das respectivas tabollas, á força publica ou escolta eou
duzindo presos, e com o de 30°/0 para qualquer outro transporte
por conta do Governo Federal ou dos Estados.

IX

A empreaa entrará adeantadamente para o Thesouro Fe
deral com a ímportancía semestral de 1:800$ para despezas de
âscallzação ,

X

A empreza se obriga a fornecer -dos seus depositas, quando
puderem, no Rio de Janeiro e nos Estados, o oarvão de que ne
cessttarem os navios da Armada, nacional e .os demais serviços
Jederaes.

XI

A empresa apresentara n. tabella do pessoa! de cada vapor,
quo o Minísterio da Viação e Obras Publicas, sob parecer' do
ínspeotor da-navegação subvencionada envíara uo Mínisterlo
da Marinha para sua decisão.

Estas tubeltas, uma vez approvadas, só poderão ser alte
radas precedendo annuencía do Míuisterio.

XII

Proccder-se-ba de dous em:dous annos ti. revisao daa ja
bcllas de passagens e rretes, de accordo com as partes con
tractantes, e, depois de approvadas as novas tabellas, nenhuma
alteração se fará nellas, 8a11'O tambem por accordo mutuo ,
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XlI[

Em qualquer tempo, durante o prazo do contraeto, O
Governo terá o direito de comprar ou tomar a fl'ctc compul
soriamente os vapores da empresa, ficando a mesma obrigada
a substituir os que forem comprados dentro do prazo de 24
mezes.

XIV

A compra e fretamento compulsorios serão efIectuados
mediante prévio 'accordo ou arbitramento. observando-se nos
casos de desaccordo as regras da clausula XVII.

Nos casos de força maior, o Governo poderá lançar' mão
dos vapores, independente de prévio aocoedo, sendo posteríor
mente regulada a índemntzação que for devida,

XV

Sendo tedeeaes os serviços que executa, não está sujeita 8.
empresa a impostos estaduaes ou munícípaes.

XVI

A ompreza terf"t direito a todos os favores e regalias de que
tem gosedo a Companhia Novo Lloyd Brazflelro, exceptuada a
subvenção.

XVII

Toda c qualquer questão que se suscitai' entre a empreza
e o Governo sobre a íntelllgencía de alguma Ou algumas ôís
posições do contracto serã resolvida. por arbitramento,

As partes interessadas louvar-se-hão no mesmo arbitro, ou
cada. uma escolherá, o seu, os quacs, antes de tudo, deverão
designar o terceiro, que será o desempatado!" si, porventura,
os dous não chegarem 0, accordo acerca do assumpto submet
tido a seu [ulgamento.

Si os dous arbitras escolhidos pelas partes interessadas
discordarem SObt'0 a deslgnação do brceL'o arbitro, deverá
apresentar cada um.o nome de um outro, e 3, SO~'tB designarã
dentre clles o terceiro arbitro. '

Fica entendido que este não será obrigado a decídir-se por
um dos laudos; mas, si a questão versar sobre os valores, não
'podGl'á ultrapassar os limites fixados 'P810S urbltros.

XVIII

Pela, .nobservaneía das clausulas do ccnbracto, não estando
provada força maior. a empresa fica sujeita a multas que
variarão do 50$ aI: 000$, ímpostas pelo fiscal do Governo, com
recurso, em ultima ínstànoía, para o Ii-linisterio da Industria,
Viação e Obras Publicas.
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No caso de multas repetidas por faltas graves da mesma
natureza, será o eontracto rescindido pelo Ministerio d.a In
dustría, Viação e Obras Publicas, sem dependencía de inter
pellaeão ou aeção judicial.

XIX

O prazo de duração do uresente coutracto será de 10 annos,
contados da data de sua asstgnatura, podendo ser prorogado si
isso convier a ambas as partes.

xx
A empresa procurará estabelecer trafego mutuo com as

companhias exploradoras de .cstradas de ferro, docas e nave
gação costeira e transatlanüce, de modo a poder receber e
entregar cargas em qualquer ponto dos attíngídos pelas com
panhias ligadas ao trafego mutuo.

XXI

A empreza se obriga a cumprir fielmente todos os regula
mentos que existem ou 'Vierem a existir, referentes e appll
caveis ao serviço de navegação que lhe é concedido,

Rio de Janeiro, ,9 de outubro de lU06.-La-<wo Severíano
Müller.

DECRETO N. 6l[j6 - DE 9 DE oU'rUBRO DE 1906

Concede autoriaacâo a «Tbc De Mello Braailian Itubber Com p any,
limitcd», para Iunccionar na Repub lic a.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Tke De Mello BraziZian' Rubber
Company, limited, devidamente representada, decreta:

Artigo uníco. E' coneedída autorização á The De' Mello Bra
zilian Rubber CompanYl limited. para funccionar na Republlcc ,
com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a
este acompanhara, assignadas pelo Ministro da Industnía, Viação
e Obras Publicas e ncundo a mesma companhia obri gada ao
cumprimento das formalidades exigidas pela legislação em
vigor.

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1906, 18° da República,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES Ar.vES.

La'ltwo Seceríosio Müller.
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Clausulas que acompannam o decreto n, 6166, aeeta.uete,

I

A The De Mello Brasiliaei Rubber Company, Zimited, é obri
gada a ter um representante noBrazil, com plenos e ílhmíta.,
dos poderes para tratar e definitivamente resolver as questões
que se 'suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares,
podendo ser demandado' e receber citação inicial pela mesma
companhia.

Il

Todos os aetos praticados no Brazil ficarão sujeitos unica
mente ás respectivas leis e regulamentos e á jurísdícção dos
seus tribunaes judíclarios cou admínistratívos, sem que em
tempo algum possa a referida 'companhia reclamar qualquer
excepção fundada em seus' estatutos,' cujas disposições não po
derão servir de base para qualquer- 'reclamação. concernente a
execução das obras ou serviços a que elles se referem.

III

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alte
ração que a companhia tenha que fazer nos respectivos esta
-t~t{}s. ser-lhe-na cassada a autorização para fuoccionar na
Republica si infringir esta clausula.

IV

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuizo de
a char-se a companhia suleíta ás disposições do direito nacional
que regem as sociedades anonymas.

V

A infracção de qualquer das clausulas para a qual não
esteja commtnada pena, especíal sorã. punida com. a .multa de
1:000$ (um conto de' réis) a. 5:000$ (cinco contos de réis) e,
no caso de relncldencia, pela. cassação,daautorizaçáo_concedida.
pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.

Rio de- Janeiro; 9 de outubro de 1906.- Looro Seoeríano
Müll'e.r.

Eu; abaixo asslgnado, traductor publico eínterprete com
merciaI juramentado, por nomeação da meríttssrma Junta
Cornmereíal daCapital Federal, certifico pela. presente que me
foi apresentado um. esemplar dos estatutos da The De ·2J-iella
BraziUan,Rubbe'i"Oompany, Umited,.escriptosem idioma Inglea,
afim de os traduzir para a língua vernacula, o que assim cumpri
em razão do meu ofâcío.e cuja traducção é a. seguinte :
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A ,- Mem.orial de Associação da. «The De Mello Brazilian
Rubber- Oompany, limited»

1. o O nome da companhia é The De Mello BraziUan Iiubber
Company. limiteâ ,

2. o A séde social da companhia será situada na Inglaterra•
.3.o Osfins para os quaes a companhia se estabelece são:
a) celebrar e levar a eífeito, comas possiveis modífleações

que forem ccnvenclonadas, o centracto mencionado na .clau
sula 3 dos estatutos da, companhia com a The United Iwoeetment:
Corporation, Umited e Sebastião Francisco de Mello;

b) comprar, tomar de arrendamento ou receber em troca,
alugar ou adquirir por outra fôrma e possuir, benefíeíar; cul
tival' e aproveitar terras de qualquec especíe ; e fazer trans
formar, alterar e manter, e explorar plantações e fabricas e
engenhos de borracha, chá, café; fumo. algodão, côco, arroz e
outros;

c) adquirir, plantar, cultivare aproveitar arvores e plan
tas de borracha e outras classes de gommas, e plantas de chá,
caré, fumo, algodão, côco, arroz e outras e eultívar, colher.
comprar e de outro modo obter ou adquírir, vender e negociar
em borracha e outras classes de gomma, chá, café, fumo, algo
dão, côco, arroz e outros productos, in natura, manufacturados
ou em qualquer outro estado;

d) negociar como plantadores.icultívadores e benefícíadores
e negociantes em borracha e outras classes de gommavohà,
café, fumo, algodãoc côco, arroz e outros productos, e explorar
em todos os seus ramos o negocio desses artigos, e fabnícar,
comprar ou adquirir por outro modo, e negociar em artigos ou
objectos cuja matería prima consista, totalou parcialmente,
em borracha ou outras classes de gomma ;

e) adquirir as concessões, outorgas, decretos, direitos, po
deres, privilegias ou contractos de governo$. autoridades,
firmas ou-pessoas na Repnbllea do BrazU ou alhures, 1118 pare
cerem à companhia poderem ser aproveitados, e expíoràl-os,
desenvolvel-os, executal-os, exercel-os e. aproveitalos ;

f) arrendar onpor outro modo adquírírposses mineiras,
minas, direitos de mineração" e terrenos metallíferos na Repu
blíea do Braztl ou alhures, e explorai-os, desenvolvel-osc apro
veítal-os;

g) reduzir, moer, obter, tirar do solo, fundir e calcinar,
refinar, beneficiar. amalgamar, manipular e preparar para o
mercado minarias, metaes de toda sorte e substaneias mine
raes, e oecnpar-se de todas as demais operaçõesmetallurgicas
que possam conduzir a qualquer dos fins dacompanhía ;

h) explorar qualquer outro negocio que.parecer â .ccmpa
nhía poder ser convenientemente explorado em relaçã:o,3
qualquer negocio que a companhia estiver autorizada a e~plo..
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rar, ou que possa parecer li. companhia capaz) díreeta ouindi
rectarnente, de aproveitar- a esta companhia ou de augmentar
o valor de qualquer' dos bens ou direitos da companhía; ou de
benefícíal-os ;

i) adquirir e explorar todos ou qualquer parte dos negocios
ou bens, e tomar a si quaesquer responsabilidades de pessoa
firma, associação ou companhia quo possua bens que convenham
a. quaesquer dos fias desta companhia, ou que explore qualquer
negocio que esta companhia estiver autorizada a explorar, e
pagar o preço dos mesmos em dinheiro ou cmittindo acções,
fundos ou obrigações desta companhia j

j) entrar em sociedade ou em qualquer arranjo para par
ticipação delucros , uníão do interesses, risco eolídarío, con
cessões recíprocaa ou cooperação com pessoa ou companhia
que estiver explorando ou fazendo ou em vias de explorar ou
de fazer qualquer negocio ou transacção que a companhia es
tiver autorizada, a explorar ou a fazer, ou qualquer negocio ou
transacçào que puder ser explorado de modo a, dlrecta ou in
dírectamente, beneficiar esta companhia" e tornar ou de outro
modo adquirir e possuir acções ou fundos ou titulas dessa
companhia. e substdial-a ou de outro modo auxiltal-a, e vender,
pessuír. reemittir, com ou som garantia ou dar outro destino
a:. essas aecões, fundos ou titulas;

h) comprar, tomar de arrendamento ou permutar, alugar
cu de outro modo adquirir bens moveis ou immoveis, direitos
ou pnvtlegíos que <t companhia possa julgar prcpríos ou COllR

venientos para quaesquer fins do seu negocio, e erigir, e con
struir edíâoíos e fabricas de toda sorte;

l) solicitar, comprar ou de outro modo adquirir patentes,
licenças e similares que confiram um direito exclusivo ou não,
ou direito limitado de uso, ou qualquer segredo ou outra ín
formação com rererencía a qualquer invenção que lhe parecer
capaz de ser utilisada pare qualquer dos fins da companhia,
ou cuja acquísíção lhe possa parecer capaz, quer dírecta, quer
índírectamente, de beneficiar esta companhia, e usar, exercer,
desenvolver, conceder licenças com referencia aos direitos e
informações assim adquiridas ou de outro modo delles tirar
proveito;

m) comprar, subscrever ou de outro morto adquirir e pos
suír as acções, fundos e obrigações de qualquer cornpanhla do
Reino Unido ou de qualquer outra parte, e na distribuição
do acervo ou na divisão de lucros, distribuir essas acções,
fundos e obrigações entre os sacias desta companhia, em
especíe ;

n) tomar emprestado ou levantar, ou garantir o paga
mento de dinheiro, e para esses e outros fins hypothecar ou
gravar a empreza e todos ou qualquer parte dos bens e di
reitos da companhia, actuaes ou posteriormente adquiridos,
inclusive o capital a realizar, e crear, omíttlr, fazer. saccar,
aecoitar e negociar debentures ou debenture-stock, títulos
garantídos ou outras obrigações perpetuas ou resgataveís ,
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letras de cambio. notas promíssorías ou outros instrumentos
e efíeitos negocíavels:

o) vender, alugar, desenvolver, alienar, ou de outro modo
lidar com a empresa ou com todos ou qualquer parte dos bens
dacompa,nhia sob quaesquer condições. com poieres para
acceitar como preço aeções, fundos ou obrigações ou qualquer
interesse em outra companhia; ,

p) pagar com os fundos da companhia as despesas que a
companhia puder legalmente pagar, tendo em vista as dispo
sições do art. 8<> da lei das companhias, de 1000, provenientes
ou resultantes da formação, registro e annuncio da mesma
ou da. obtenção de dinheiro para fi, companhia e da emissão
de sou capital, incluindo corretagens e comrníssões p8h ob
tenção de pedidos, ou pela tomada" collocação ou garantia de
aubscrtpcão de ttCÇÕGS, debentures ou debentwre-etocti : e, á.
custa da. companhia, requerer ao Parlamento qualquer amo
pliação dos poderes da companhía ;
... q) entrar em qualquer arranjo C0111 governos, autoridades
supremas, municipacs, locaes ou outras, e obter desses go
vernos ou autorjdades os direitos, concessões e prívüegíos que
possam parecer conducentes aos fins da companhia ou a qual
quer um delles ;

1") estabelecer G manter- ou auxiliar no estabelecimento 6
mnnutenção do associações, instituições e servíoos capazes de
bcneftcíar quaesqucr- empregados ou ex-empregados da com
panhia ou seus dependentes ou patentes; e conceder pensões e
rendas e effectuar pagamentos por conta de seguros 8 sub
screver e garantir' dinheiro para, 'fins de caridade ou de bens
flcencía ou para. qualquer' exposíção ou outro fJ:n publico, com
muro e de utilidade :

3) incorporar qualquer ccuroanbta ou companhias com o
fim de adquirir ou adquirirem todos ou qualquer dos bens.
direitos e encargos da companhia com qualquer outro, fim
quo possa parecer. directa ou .indirectamente, capaz de bene
ãcíar esta companhia;

t) levar- (1 efíeito todos ou qualquer dos fins acima, como
príncípaes ou agentes, ou de sociedade ou juntamente com
outra pessoa, firma, assoclação ou companhía, e em qualquer
parte do mundo;

u) fazer tudo mais que for' incidente ou conducente á
obtenção dos fins acima mencionados.

4"o A responsabilidade dos socíos é limitada.
5. 0 O capital da companhia é de g 495.000, dividido em

·195.000 seções de ·S 1 cada uma, podendo ser augmeutado e
poder a todo tempo, ernítür quaesquer acções do capital
oríginal ou do novo. com ou sem. preferencia ou prioridade no
pagamento de dividendos, ou na distribuição do acervo, sobre
quaesquer outras acções, quer ordínarlas, quer preferencíaes,
e quer já emítttdas quer não, e de alterar os regulamentos da
companhia no que for necessarío para tornD.Y effectiva essa
preferencia ou priorídade, e ao subdividir-se uma acção, dividir
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entre as. aoeões resultantes dessa subdivisão o direito de pal'ti~

cipação nos lucros ou no excesso do acervo ou o direito de
votar de qualquer manstra.

Nós, as pessoas cujos nomes e endereços vão subscríptos,
desejamos constituir-nos em companhia para executar o ,pre·
sente memorial de associação e obrigamo-nos, respectiva
mente, a tomar o numero de acções no capital da companhia
mencionado em frente dosnossos nomes respectivos.

Nomes, ender-eces e profissões dos
subscriptores

Numero de acçôes
que toma

cada subscriptor

ordínaria

»

I »

»

»

»

»

Henry G. Jacobs, 15, Park RiU, Clapam
Park, S. W, secretario '.' -.' .

Ernest Henry Winslow, 29 Dudliey Gardes,
Ealing 'vV, secretario de companhia
publica..••.....••.•....•...•••..•••..•

Wílliam Edwin Wall, 8, Líndorop street,
Stephendale Road, Fulham, S, W, em-
pregado...•.•.•..••.•.•. O" ••••••• "., .,-, •

G. Kocnígswotther, 40 Sha.ftesbury Avenue ,
VV. engenheiro .

B. D. Rusb, 32, Alderville.Road, Fulharn,
S. 'N, stenographo•....••...•..•••..••

Ohas, M. Donelan, 151, Felsham Road ,
Putney, S. W. empregado .

J. Barnes, Salisbury House, Loudon Wall,
Londres E. 0, secretario de compa-
nhias publicas •.•.•.•...•.•..•..••.•..•
Datada de 3 de julho de 1906.
Testemunha das firmas supra:
W. J. Yeoman, empregado dos 81'S. Ashurst, Morrls,

Crip & comp., advogados.
16. Vhrogmorton Avenue, Londres, E. C.

Estatutos da IIHe de Mello Brazilian Rubber (;ompan~lllmiledll

I - PRELIMINARES

1.' As disposições contidas na tabella A do. primeiro
annexo da lei das companhias, de,1862, não serão applíeaveís a
essa companhia que reger-se-na. pelas que se seguem.

2.o Na Interpretação desses estatutos, as seguintes pala
vras terão os respectivos sígníücados a.ellas oraattribuidos,
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a não ser que no contexto haja qualquer cousa incompatível
com elles :
_ a} palavras denotando somente o numero singular .íncluí

1'a'3 tambom o numero plural, e vice-versa;
b} palavras denotando somente o genero masculino

incluirão tambem o genero feminino;
c) palavras denotando somente pessoas incluirão também

corporações;
d) deliberação extraordinaría, no caso de uma assembléa

dós portadores de qualquer classe de seções, significará .uma
deliberaçâo approvada por maioria constando de nunca
menos do que tres quartos dos. votos dados sobre a delibe
ração ;

e) mez significará um mez contado segundo ó calen-
daria. '

3. o A companhia celebrará ímmedíatamente com aThe
United ln'l>Bstment Corporation, limited um contracto nos
termos da minuta. que para o fim da identificação foi rubri
cada por dous dos subscríptores do memorial de associação e
a dírectoría devera executai-o com as modificações que a
mesma dírectoria approvar ,

Fica, porém. estabelecido que a dírectoría não deverá,
antes da reunião da assembléa constitutiva da companhia,
variar os termos do dito contracto, salvo aâ retereruiwm da
mesma.

Ir - CAPITAL

1.° - ACÇÕES

4.° As 225.001) acções do capital original, numeradas de 1 a
225.000, inclusive, serão aeções-prefereneiaes, e as 270.000
aoções numoradasde 225.001 a 495.000, inclusive, serão acções
ordinarias.

Cada categoria de aeções terá respectivamente direito de
collocação para os fins de percepção de dividendos, conforme
abaixo se declara.

5. o Na hypothese da liquidação da companhia o excesso do
acervo será destinado: primeiro, a reembolsar aos possuidores
de acções preferenciaes a ímpdrtaneía que sobre ellas houve
rem pago; depois, a reembolsar aos possuidores das aeções ordí
narías as entrsdcs feítas sobre essas acções ; e o excesso (si
houver) será rateíado entre os possuidores de acções preferen
cíaes.e ordluarías na proporção das: quantias pagas ou credí
tadas como pagas sobre as acções prefereneíaes ou ordinarias
que respectivamente possuírem- nocomeço da liquidação, com
exclusão das quantias pagas como adeantamento· de eha
madas.

Na dedueção de capital por oecasião de reduoção do capital,
asquentíaa-pagas. ou creditadas 'Sobre acções ordíuarias serão
deduzidas antes de' o serem as quantias pagas ou creditadas
aobre.acções·preferenciaes.
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6. o A dírectoría não procederá á distribuição do capital
acções da compnnhía offerecido á subsortpção publica nem
serafeite distribuição alguma desse capital antes de ha~erem
sido suhscrlptos pelo menos 2;:)% desse capítal-aeções, paga
e recebida pela companhia a ímportancía pagável no acto do
pedido de subscrípcão.

Esta disposição não seapplícará a. nenhuma distribuição de
acções subsequanta á primeira distribuição das acções offere
cídas á subscrtpeão publicá.

7. o A importanoía pagável no acto do pedido sobre cada
aeção da. companhia oífereeída á subserlpcão publica não será
inferior a cinco por cento do valor nominal da acçâo,

8. o Salvo as disposições dos dons ultímos artigos, as acções
do capital ortgínal da companhia poderão ser distribuídas ou
de outro modo alienadas ás pessoas, e pelo preço, nos termos
e condições que a, dírectoría determinar, respeitadas 3S priori
dades estabelecidas nos presentes estatutos e esta poderá. ao
emitür quaesquor acções, estabelecer uma. dífferença entre os
possuidores de tass acções quanto á ímportancía das chamadas
que tiverem de ser pagas e á época do pagamento de taes
chamadas.

9.° A companhia não exercerá os seus poderes de levantar
emprestímos som O oousenümento dado em deliberação extra
ordlnat-la dos 'possuidores de acções preferencíaes, tomada em
assembléa realizada na contormídade do disposto nos arts. 75
e 76.

lO. Si vartas pessoas forem registradas como possuidores
conjunctos de qualquer acção, a sua respcusabilidade em re
lação a ella será individual e colíecttva.

11. A companhia não será obrigada por údeí-commissc nem
POl' qualquer outro direito em relação 11 uma acção, que não
o direito absoluto que a ella reconhece no seu possuidor 'regis
trado na. occcsíão, ou os outros direitos, no caso de transmissão
da acção, adeaute mencionados, nem poderá. ser por qualquer
modo eompelüda a reconhecei MOS, embora delJes tenha aviso.

12. Os fundos da companhia não poderão ser gastos na
compra de suas próprias acções, nem emprestados sobre ga-
rantia das mesmas. -

13. Ao fazer qualquer ofi'erta de acções á subscrlpção PUM
blica, a companhia poderá pagar commtssão a uma. taxa que
não exceder 50 ~'ÍJ sobre as acçôes assim offerecídaa a qualquer
pessoa em consideração della 'subscrever ou obrigar-se a sub
screver, absoluta ou condicionalmente, quaesquer acções da
companhia ou angariar ou obrigar-se a angariai' subscrípeões,
quer absolutas, quer condícíonaes, para quaesquer acções da
companhia.

Z. o CJ..DTELAS DE ACÇÕES

14. Todo o sacio terá direito, üvre de pagamento. a um
certificado sellado com o sello da. companhia especificando as
acções por elle possuídas e a ímportancía paga. sobre ellas.
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o certificado das aeções registradas em nome dos pos
suidores conjunctos será entregue ao possuidor cujo nome fi-
gurar em primeiro lagar no registro dos sacias. .

15. Si um certificado se gastar pelo uso, for destruido ou
perdido. 0110 poderá ser substituído mediante pagamento de um
shillíng (011 quantia inferior que a companhia prescrever em
assembléa geral) e apresentaoão da. prova de se haver elle
gasto com o uso. destruido ou perdido" a contento da direetoria,
e mediante a indemnização, com ou sem cansa, que a díre
ctaria exigir.

:3.() CHAMADAS SOBRE ACÇ.Õl:S

16. A directoria poderá, opportunamente (respeitadas
quaesquer condições sobre as quaes possam haver sido emít
tido,s quaesquer ucções), faz;)r sobre os soctoeas chamadas que
julgar conveniente dos dínheíi'os a. pa.ga.r sobre as suas acções,
comtauto que seja dado pelo menos vinte e um dias de aviso de
cada.chamada, e que nenhuma chamada exceda um quarto do
valor nomínal de uma ')_OÇ0.0, nem soja. pagável antes de dom:
mezos depois da data. para que houver sido feita a chamada
precedente.

Todo sacio será obriga-to a pagar as chamadas assim feitas
e qualquer dinheiro pagavel em relação a qualquer accão nos
termos em que houver sido distribuída á pessoas e nas épocas
e Jogares indicados pela directoria. Qualquer chamada poderá.
ser revogada ou a data marcada Yiara. o sou pagamento adiada.
pela directurla,

17. Será. considerada feita a chamada na occaslâo em que
hou ver sido approvada a resolução da dtrectoría autorizando a
mesma, chamada.

18. Si urna. chamada pagavel sobre qualquer acção, ou.
dinheiro pagável sobre uma acção nos termos de sua dístrí
buição, não fJl' pago no dta design<:vlo para o pagamento ou
antes, o possuidor ou adjudtcatceto Qe3Sa acção S8r-Ú, obrigado a
pagar juro.') 80bl'0 a chamada ou dinbeíro desde esse dia até
aquelle em que fn' erfeetuado o pagumeuto á razão de 10 %
ao anuo, ou a taxa inferior que for âxada pela directoria.

19. A dircctons poderá, si julgar conveniente, "reCebeI'
de qualquer socío que desejar adeantal-o todo ou Qualquer
parto do dinheir-o a pngar sobre qualquer d:.LS acções -por elte
possuídas, além das impoc.ancíns e11'ec"GlYô,mento chamadas.

Esse adeantamento extinguirú ea proporção de sua impor
tancia a responsabllídado de existir sobre as acções com relação
ás quacs fOI' elle recebido.

So1)I'e o dinheiro assim pago adeautadamente, ousobre aquel
la. porção delle que eventualmente exceder â ímportancia .das
chamadus até então feitas sobre ':;'8 acções em relação ás qU<1CS
esse adeantarnento tiver sido feito, a directoria poderá pagar
juros â taxa que for convencionada entre o sacio que houver
feito a adearuamonto e a dírectoría..
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4.(} TRANSFERENCIA E·,TRANS~lISS:Ão DE ACÇÕES

20. A transfereneia de qualquer acção.da companjijj, não
representada por uma cautela ao portador será, feita por es
cripta na forma commumrnente usada e será assignadapelo
transferente e pelo transferido. As acções de categorias díffe
rentes não serão transferidas no mesmo instrumento de trans,
ferencia som o consentimento .da dírectoría.

Pagar-se-há á companhia pelo registro de qualquer trans.
ferencía os emolumentos que a dir ectoría entender, mas que
não deverão exceder da ímportancía de dous shtllíugs e seis
dinheiros.

21. A direetoria poderá, som allegar motivo especial, re
cusar o registro de qualquer transferencia de acções não inte..
grahzadas feita a pessoa não approvaua por.ella ou feita por
qualquer sacio que coujunota ou individualmente estiver em
debito ou sob qualquer responsabilidade para com a com
panhia, ou qualquer transferencia de' accões integralizadas ou
não, feita a um' menor ou a pessoa affectada das faculdades
mentaes.

22. O instrumento de transferencia devera ser depositado
na companhia, juntamente com a cautela das acções nelle com..
prehendídas c o mais que a directoría exigir para provar o
direita do transferente, e, então, contra pagamento dos compe..
tentes emolumentos, o transferido (salvo o direito da directoria
de recursal' o registro, ja. mencionado) será registrado como sacio
por aquella acção, e o instrumento de transfereneía será. retido
pela companhia.

A dlrectoria poderá dispensar a apresentação de qualquer
cautela sendo fornecida prova que a satisfaça da perda ou des
truição da mesma.

23. Os testamenteiros ou-curadores de um sacio fallecido
CjU8 não houver sido possuidor conjuncto D, no caso de .fallecl
meuto de um possuidor coujunoto, o soctc sobrevivente ou os
sobreviventes serão os unícos reconhecidos pela companhia
como tendo qualquer direito ás acções registradas no .nome
do sacio .fallecido, porém nada do que aqui se contém será
interpretado como desobrigando a successão de um possuidor
conjuncto falleeído de qualquer rosponsabílídadecom relação
ás acções por elle possuídas, de sociedade ou qualquer outra
pessoa.

24. Qualquer pessoa que adquirir direito a uma acção
sem consequencia da, morte ou fallencía de um sacio ou de
outro modoique não por ·moio de transferencla .poderá, salvo
as dísposíções supra, ser registrado' como sacio ao produzir
a, cautela da acção e as provas de seu direito que .forem
exigidas pela dlrectoria, ou poderá. salvo as mesmas dísposí
ções, em vez de ser registrada pessoalmente, transferir a acção,

Pagar-se-há á companhta : por qualquer registro os emolu
mentosque I:}, dírectona estabelecer, mas que não deverão ex
ceder a írnportancía de dous shillíngs e seis utnheíros.
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5. 0 DIREITO DE RETENÇÃO SOBRE,ACÇÕES

SSi

25. A companhia terá primeiro e absoluto direito de- 1'0'"
tenção sobre todas asacções não integralizadas e sobre os juros
e dividendos declarados ou pagaveís em relação a ellas, pelos
dinheiros devidos á companhia (incluindo as chamadas feitas,
embora a época indicada para o seu pagamento não tenha
chegado) e as responsabilidades que subsistirem com a compa
nhia pelo possuidor registrado ou qualquer dos possuidores
registrados dellas ou por parte delles, quer só, quer de soeíe
dade com qualquer outra pessoa, e poderá tornar eífectivo
esse direito deretençâo por meio de venda ou. do confisca
ção de todas ou quaesquer das acoões sobre 'as quaes elle
rccahír , Fica entendido que a confiscação não será feita, salvo
no caso de divida ou responsabilidadecujaimportancia de
verá ter sido averiguada, e que sómenta deverão ser conâs
cadas tantas' accõee quantas 0S contadores da comnanhla ve
rificarem ser equivalentes ao valor no mercado; na ocea
síão, da divida ou. responsabilidade.

(}.o CD:\1MISSO E .RENUNCIA DE ACÇÕES

26. Si qualquer sacio deixar de pagar uma chamada ou dí
nheíro 'pagavel nas condições da contribuição de _uma acção, no
dia indicado para ° pagamento. a directorra poderá, a qualquer
tempo, emquanto o mesma não for effeetuado, dar-lhe aviso
convidando-o a pagar a mesma 'juntamente com quaesquer juros
que l tiverem accrescido sobre essa somma e quaesquer des
pezas em que tive!' incorrido a companhia por causa da mes
ma falta de pagamento.

27. O aviso deverá indicar uma outra datav nunea menos
do que seco dias a contar da data em que for dado o aviso, na
qual ou antes da qual deverão sei:' pagos a chamada ou outro
dinheiro e todos 08 juros e despezae que tiverem accrescído por
motivo da falta de pagamento, e o Iogar onde deve ser feito o
pagamentojsendo O logar assim indicado a séde social da com
panhía ou qualquer outro legar onde as chamadas da compa
nhia forem usualmente pagnveis) e deverá declarar que no
caso do falta &8 pagamento até ao dia e no logar indicado, a
aeção com relação â qual o pagamento tal' devido será sujeita a
cahir em commisso.

28. Si não forem satisfeitas as exigencías desse aviso, como
ficou dito, a. acção com relação á qual tiver sido dado o aviao
poderá, a qualquer tempo depois, antes do -pagamento de
todo o dinheiro devido por- ella, com juros o despezas, ser
confiscada por dellberação da díreetoría nesse sentido.

29. Qudquer acçào cornmissíada será considerada proprieda
de da companhia, e poderá ser- possuída, dístribuída de novo,
vendida, por outro modo alienada, conforme a dlrectoría julgar
conveniente e, no caso de nova,distribuição, com ou sem o ore
dito de qualquer dinheiro pago relativamente a ella pelo
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antigo possuidor; entretanto \1. dírectcria poderá em qual
quer oecasião, antes de haver sido distribuída douava
vendida ou P01' outro modo alienada qualquer acçâo assirr:
commissiada, annullar [l. confiscação da mesma sob as condições
quo entender,

30. Qualquer socto cujas acções tiverem cahído em com
misse, não obstante essa confiscação, será. obeígedo a pagar á
companhía todas as cbarnadas ou outro dinheiro, juros e des
pezas devidos com relação ás mesmas acções na occasíão de
cahirern era commísso, juntamente com os respectivos juros e
despezas desde Q, data da. confiscação até a. do pagamento, á
razão de 10o ao anuo, ou a t'1x.a inferior que for estipulada,
pela dlrectoria,

31. A dírector.a poderá acceítar J, renuncia de qual
quer acção em composição de o...ualquer Iitigio relativamente
ao estar ou não o possuidor devidamente registrado em relação
a ella, ou qualquer renuncia ~gt'atu1±a da urna acção integra
lizí1da.

Qualquer acção assim renunciada po.cra ser alienada da
mesma mauctra que uma acção cornmíssíada.

32. :";0 caso de nova djstl'i.buição cu venda de uma acção
commtssiada .ou reuunclads., ou da. venda de qualquer acção
para tcmur effeetlvo o díretto de retenção que sobre ella tem
a companhia, um csr-tiãeadc por escrtpto, senado com o se110
syrnbolico da companhia, de qu.c a 8:!3Qio foi devidamente com
míssíade, renunciada ou vendida _de aecordo com o-s regula
mentes da companhia, CODstitull'â pl'0VJ, sutãclento de todos os
factos nelle exarados contra, todas as pessoas que reclamarem a
acção , Será entregue ao c<:D.1prJ,dOI' (tu adjudtcatanio um cer
tuice.do de proprtedcde e e110 será. reglstrado com relução a
ella, e desde então elle será consl.iera.lo o possuidor da acção ,
livro de todas as chamadas ou outrcs dinheiros: juros odes·
pezas devidas antertormente ~~ .enc compra ou distribuição, e
elle não sora obrigado .~1, ~uporinb(d.el' D.. applieação do preço
da compra nem ser{l o soa titulo á acção uffectado Dal' qual
quer' ü-::::egü.lttrid,vie I:.:1 conâscacão, renuncia ou venda.

38. A dírectoria podara emtttir sob G 8c110 social da C0111
nanhia cautelas ao DOl'tu,dol' (las acoões irrtegralizadas, e todas
ás acções, 8ll1quanto forem rüpI',:;:sect'Ld\:l.s por' cautelas, serão
tl'aUSfel'ivcis pela, entrega das cautelas a. cllas rclatívae.

84. qualquer pessoa Que pedir que lhe seja oruíttída uma.
cautela deverá na occasião do pedido pagar, si assim exigir a
directoría, o imposto do seilo (si houver) pagável com relação
a-elle, ou, si a companhia tiVG"L' previamente feito accordo
sobre o imposto do selto, então a. somma (si acuvor) _que a dí
rectoría determinar relativa t· quamb p~gavGl pela 'cornJ}<J.nhia.
pela. n.esma composição e tambem os emolumentos que a di
rectoría fixar opportunamente ,
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35. Salvas as disposições destes estatutos e da lei das com
panhias de 1867, o portddor de uma cautela ser§, considerado
membro da companhia.em toda· a. extensão da palavra; não
terá, porém, direito a comparecer ou a votar em qualquer
assembléa geral ou a assignar um requerimento de uma assem
bléa ou tomar parte na convocação de uma. assembléa, sem que
eüe tenha, com dous dias uteís de anteeedencía, depositado na
séde social da companhia ou em outro lagar que os directores
indicarem a. cautela. relativa ás acções com respeito ás quaes
elle se propõe a agir, ou a, votar.

Não serão computadas para qualificação para dírector a~

aeçõss representadas por cautelasao portador.
36. A companhia entregará ao sacio que depositar uma

cautela ao portador na fórma acima mencionada um certificado
declarando o seu nome e o endereço e o numero de aeeees re
presentadas pela cautela, e o certificado dar-Ihe-ha o direito de
assistir e votar em uma assembléa geral com as nações neUe
sspeolflcadas, do mesmo modo, em todos os sentidos, como si
elle fosse um membro registrado. Aoser devolvido o certificado,
a companhia restituir-Ihe-ha a cautela da qual houver dado
o dito certificado ao portador.

37. Nínguem, como portador de uma cautela, poderã exsn
cal' quaesquer dos direitos de sacio (excepto como acima. ficou
expressamente previsto com respeito ás aasembléas geraes) sem
apresentar a cautela e declarar o seu nome, endereço e De...
cupacãc,

3"S. A companhia não será obrigada por qualquer outro di
reito em relação á acção representada por uma cautela ao por
tador que não o direito absoluto que ella reconhece no porta
dor da mesma na occasíão, nem poderá por qualquer modo ser
eompellida a re eonhecel-o.embora delle tenha aviso,

39. A dírectoría poderá providenciar mediante coupons ou
por outro meio para o pagamento dos dividendos futuros sobra
a aeção incluída em qualquer cautela, e a entrega de um coe
~()on será boa quitação para. a companhia do dividendo por elle
representado.

40. Si qualquer cautela ao portador se gastar pelo uso, for
destruída, ella poderá ser aubstltuída mediante pagamento de
um ehilling ou quantia inferior que a díreetoría prescrever,
desde que se prove ter sido ella gasta pelo. uso, perdida. ou
destruída e o direito da pessoa que reclamar a acção por ella
representada, v, contento da dírectoría, dando-se a índemníza
ção, com ou sem caução, que a directoria exigir.

41. Si o portador de uma cautela ao portador entregai-a
lntra ser eancellada juntamente com todos es coupons de divi
dendos a ven~cr-se emittidos em relação a ella, e ao mesmo
tnmpo depositar na companhia um pedido por escrtpto, assi~
gnado por elle na forma e authenticado do modo que a dírecto
ria exigir. pedindo para ser registrado como soeío pela aeeão
espeoíflcada na mesma cautela e declarando no pedido o seu

Executivo _ 1000 53
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nome, endereço e occupação, elle terá direito a ter o seu
nome: Insoríptc como socto no registro dos socios da' companhia
pela. noção.especiflcada na cautela assim entregue,

8.° CONVERSÃO DE ACÇÕE'l EM' FUNDOS E RECONVERSÃo
EM ACÇÕES

42. A díreetoría, com o consentimento da companhia, pre
víamentc dado em assembléa geral. poderá converter em fun
d.08 quaesquer acçõea Integralizadas, e poderá tambem, com o
mesmo consentimento acima citado, reconvertsr esses fundos
em acções Integralizadas de qualquer denominação.

43. quand.rhouvorem sido convertídas em fundos quaesquer
acções,.o8:varios possuidores de taes fundos poderão desde logo
transtertr os seus respectivos interesses ou qualquer parte des
ses interesses nesses fundos, do mesmomodoe sujeitos as mes...
mas disposições corno quaesquer acções no capital da eompa
nhia , ou tão approxímadamente corno 8,8 círcumstancías o per
mrttírem : por-em a. dírectoría poderá Oppol'tunamente,· si jul
gar conveniente, fixar s:, quantia mínima de fundos transterí
veís e determtuô,Y> que não sejam transferíveis fraoeões de libra
estet-lluu, com poderes, não obstante á sua dírecção, de dis
pensar e~ observanoía dessas dlsposíções, em qualquer caso par
tícular ,

44. Os fundos conferirão aos seus possuidores respectivos
os mesmos direitos que senam conferidos por acções mtegra
ltzadas de igual ímportaneía, da classe, couvertída, do capital
de companhia, mas de ma...neíra que, salvo o direito de partící
par nos lucros da.companhia, nenaum desses direitos será con
ferido pJP quulquer quantia de fundos que, si exístísse em ac...
ções da classe convertida. não teria conferido esses direitos.

g. o CO~SOLIDAÇÃO E SUBDIVISÃO de ACÇÕES

45. A companhia poderá, em assembléa geral, consolidar
as suas aoçõaa cuquacsquer dellas, em acções de quantia maior
ou menor.

46. A companhia poderá, mediante ôelíberação especial,
subdí ví.iir as suas aoções, ou quaesquer dellas, em: acções de
ímportancía ~DfeJ:"íor, e podera , por meio dessa deüberacêo , de
terminar' que, entre os possuidores dcs accõea resultantes dessa
subdivisão, Un:H1 ou mais .dessas acções terão alguma preferen
CÜ1 ou vantaze:n especial quanto a. divuleudo, capital, votação
ou de outra s·orte sobre 8, outra ou as outras, cu em relação
a ellas.

10. AUm,iENTO E REDUCÇÃO DE CAPITAL

47. A companhia poderá, mediante deliberação de umo
assembléa geréll da. compunha, augmentar opportunamente a
seu capita! pela emíseão de novas acções,
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48. Não serão emíttídas pela companhia novas acçõss com
direito de igualdade ou preferencia em relação ás acções pré..
ferencíaes orrginaes- sem o consentimento de uma deliberação
extraordínarla dos possuidores dessas aeções prefer-enciaes, to
mada em assembléa realizada nas condições adeante especlflca
das. Salvo o que ficou dito acima, essas novas aeções deverão
ser da quantia, e emittidas pelo preço, nos termos e condições,
e com a preferencia ou p ríorídade com relação a dividendos ou
distrtbutção do acervo ou com respeito a votação ou de outro
modo sobre outras acções de qualquer classe, quer já então
ernittidas, quer não, ou com as esslpulaçõee que aa defiram a
quaeaquor outras acções com relação a dividendos 'ou a distri
buição do acervo.que ai companhía; em assernbléa geral, de
terminar, e salva essa-determinação, ou na. f<.tita dellas as dis
posições destes estatutos 801'710 applíoaveís ao novo capital da
mesma. maneira, em todcs.cs sentidos, como ao capital original
da companhia emtt.rído na fôrma de seções ordínarías.

49. A companhia, mediante deliberação espacial, poderá
reduzir o seu capital pagando capital, oancellando oapítul que
tiver sido perúido ')'.1 não for representado por ecüvo dísponivel,
redu-Ind. ;-.1, responsabíl.dade nas acções, ceneellando acções
não tomadas ou sobre as quaes não houver' compromisso de
tomal-as ou de outro modo corno parecer melhor; e'puderá
ser pago capital sol) a condição de que elle poderá ser chamado
de novo ou não.

III - ASSE:i.Ifi-BLÊA DOS AccrONISTAS

1r) CO;.\TOCAÇÃO DE ASSEMJ3LJ~AS GI!mAES

50. A assernbléa constituinte realízar-se.ha no prazo de
nunca menos de um mea, nem mais de tres mezes, a contar da
data em quo 11 cümp;mtif~ tiver' dircito c começar os seus nego
('1::)8, e no local que a directoria escolher.

51. As assembleas gorRos reunir-se-hão. uma, voz em cada,
anno, depois do anno em que a companhia tiver sido íncorpo
rada, no dia B 1oc<1J. qno for determinado pela companhia em
assembléa geral, e. sí não forem estipulados dia, .nem local, en
tão conforme decidir a dírectoría.

52. As assembléas gerass mencionadas no artigo prece
dente serão denomtnadas assembléas geraes ordtnarías j todas
as demais assernbiéas goracs serão denominadas assenibléas
geraes cxtraordínarlas.

53. A dírectoríc poderá, sempre que julgar conveniente,
convocar uma asserubléa geral extraordínana, e, ao receber
um requerhuento de accíonístas representando, ao menos, :l
decima parto do capital emíttido da-companhia sobre a qual
todas as chamadas ou outras sommas 'entãoveneidas tiverem
sído pagas, deverá convocar ímmeúiatamente uma assembléa
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geral extraordinaria e serão observadas as seguintes dísposí..
ções da lei das companhias, de 1900 :

10. ) o requnrimento deverá expor os fins da assembléa, ser
assignado pelos requerentes e depositudo no escriptorío da
companhia, e podara constar de varias documentos de fõrma
igual. cada um assígnado por um ou mais requerentes;

2& ) si os directores não procederem a fazer' com que se
reúna uma assembléa dentro de vinte e um dias a contar da data
do requerimento que for assim depositado, os requerentes, ou
a maioria delles em valor, poderão por si propríos convocar
a assembléa ; mas qualquer assembléa assim convocada não
poderá. reunir-se depois de decorridos tres mezes, ao contar da
data do referido deposito;

3ll. ) si em uma dessas assembléas for approvada uma delí
beração que precise de confirmação em outra assembléa, os
dírectores ímmedíatamente convocarão uma assembléa geral
extraordínaría para o fim de consíderar a deliberação e, si
julgar conveniente, conãrmal-a como deliberação especial; e si
os directores não convocarema assembléa dentro de sete dias,
ti. contar da data em que houver sido approvada a primeira
deliberação, os requerentes, ou a. maioria delles em valor,
poderão, elIes próprios, convocar a assembléa ;

40.) qualquer assembléa convocada na fórma deste artigo
pelos requerentes, deverá. ser convocada da mesma maneira,
tanto quanto possível, como aquella em que as assembléas
teem de ser convocadas pelos directores.

•54. Será dado aos socíos um aviso de sete dias da convo-
cação de qualquer assembléa geral ( excluídos o dia em que o
aviso for dado ou considerado como dado e o dia da assembléa ),
especificando o dia, hora e logar da assembléa da manoíra
adeante mencionada Ou de outra maneira que, opportuna
mente, for prescripta pela companhia, em assembléa geral;
mas o não recebimemto de tal aviso por qualquer, sacio não
invalidará os trabalhos de nenhuma assembíea geral.

55. O aviso convocando uma assemblea geral ordínaría
deverá declarar a natureza geral de qualquer assurnpto de
que se tencionar tratar nella, além da declaração de deví
dendos, eleição de directores e contadores e a votação da
remuneração dos mesmos e o exame das contas apresentadas
pela dírectoría e os relatorios da dírectoría e dos contadores,

O aviso convocando uma assembléa geral extraordínaría
de-verá. declarar a natureza geral do aseumpto de que nella
se tencionar tra.'tiftr.

2.° ACTOS DAS ASSE~IBLEAS GERAES

56. Cinco socíos presentes em pessoa constituirão quorum
em uma assembléa geral.

57. Si dentro de m"!a hora depois da hora marcada para a
reumao da assembléa nao houver quorum, a assembléa, Si tiver
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sido convocada a requerimento de sacias, será dissolvida. Em
qualquer outro caso, ella ficará adiada. para qualquer outro
dia da primeira semana seguinte e para o local que forem de
signados pelo presidente.

58. Em qualquer assembléa adiada os socios presentes-e coE'
direito de voto, qualquer que seja o seu numero, poderão
deoidir sobre todos os assumptos que poderiam legalmeute ter
sido tratados na. assembléa da qual houver sido feito o adia
mento.

59. O presidente da díreotoria, ou na sua ausencia o vice..
prosideute (si houver). dirigirá como presidente os trabalhos de
cada aasembléa geral da companhia.

60. Si em qualquer assembléa geral o presidente ou o vtce
presidente não estiverem presentes dentro de 15 minutos, a.
contar da hora. marcada para a reunião da assembléa, ou si
nenhum delles quizer servir como presidente, os directores
presentes deverão escolher um de seu numero para servir, e
si nenhum dosdirectores escolhidos desejar servir, os soetos
presentes deverão escolher um do seu numero para presidir os
trabalhos.

61. O presidente poderá, com o consentimento da assem
bléa, adiar qualquer assembléa geral de urna para outra oc
casíão e de um lagar para outro, mas (salvo o disposto no
art. 12 da lei das companhias de 1900, com relação á assem
bléa oonstrtuínte) em qualquer assembléa adiada não se tratará
de negocio algum que não o negocio deixado em suspenso na
assembléa da qual houver sido feito o adiamento.

62. Todas as questões submettidas a uma assembléa geral
deverão ser decididas, em primeiro lagar, por votação symbo
Iíca, e no CiiSO de empate o presidente terá, tanto em vo
tação eymbolica como em escrutinio, um voto de desempate,
além do voto ou dos votos a que elle tiver direito como
socío.

63. Em Qualquer assembléa geral, a não ser que seja
pedido eseruttnío, uma declaração feita pelo presidente de que
uma resolução foi approvada ou rejeitada, e o lançamento nesse
sentido no livro de actas da companhia, serão evidencia suffí
ciente do facto, e, no caso de resolução que exigir qualquer
maioria especial, bastará a declaração de haver ella sido ap
provada pela maioria requerida, sem prova do numero ou
da proporção dos votos registrados pro ou contra essa reso
lução.

64. Poderá ser pedido por escrípto escrutinio sobre qual.
quer assumpto (que não seja a eleição do presidente da
assembléa) pelo presidente ou por cinco outros soetos, no mínímo,
presentes em pessoa ou por procurador e com direito de voto e
que juntos possuírem aeções da companhia no valor nominal
de nunca menos do que s 5.000.

65. Si for pedido um escrutínío eUe deverá ser tomado
do modo, no lagar e quer ímmedíatamente, querem·outra
oecasíão, dentro de 14 dias depois, que o presidente de-
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terminar 'antes·de levantar a sessão, e o resultado desse-eseru,
tinio será considerado deliberação da eompanhía em assembléa
geral na. data em que for tornado o escrnnnto.

66. O pedido de escrutínio não impedirá a continuação
dostrabalhos da essembtéa para a transacção de qualquer outro
negocio que não aquelle sobre o qual houver sido requerido
escrutínío.

3. o VOTOS E~f ASSEl.:l:BLJ1:AS GERAES

67. Salvo quaesquer condições especises com relação
a votação sobre as quaes possam haver sido emíttidas quaesquer
novas.acçõos, todo o socio terá. um voto por cada aeção que
possuir.

68. Os votos poderão ser dados pessoalmente ou por
procurador.

69. 8i qualquer sacio ficar afi'ectado das faculdades men
taes, eUe podara votar por meio de seu tutor, curolor bonis,
ou outro curador legal.

70. Si duas ou mais pessoas tiverem direito colleetivo a
qualquer acção, qualquer uma dessas pessoas poderá votar nas
assembtsas de qualquer natureza, quer pessoalmente, quer por
meio de procurador, com a mesma acção, como si elía fosse a
un.ca com direito a ella e si mais de um desses· possuidores
conjunctos estiverem presentes em qualquer aseembléa, quer
pessoalmente, quer por procurador, sómente aquelle cujo nome
figurar- em primeiro legar no registro de soeioa com relação á
dita acção poderá votar com ella.

7.I. Nenhum sacio terá o direito de assístír ou do votar,
em pessoa oU por meio de procurador, em qualquer assembléa
geral ou em escrutínío, ou de exercer qualquer dos privllegios
de socio, sem que todas as chamadas e outros dínbeíros venctdos
e pagaveis sobre qualquer acçãode que elle for possuidor tiverem
sido pagos, e nenhum socío terá o direito de votur em qualquer
assembléa reunida depois de decorridos tres mezes da datado
reglsaro da companhia, com qualquer acção por elle adquirida
por transferencia, sem. que elle tenha sido registrado como
possuidor da aeção com que pretender votar,durantetres
mezos, no mínimo, antes da reunião da assembléa em que elle
se propuzer a votar.

72.. O instrumento de nomeação de procurador deverá ser
por escrípto e assignado pelo outorgante ou por seu procurador.
ou, si o outorgante for uma corporação, sellado com osello
social. desta, ou assígnadc, ou sellado com o.sello· de seu
procurador, conforme a directoria opportunamenteideter
minar.

73. Nenhuma pessoa poderá ser nomeada procurador que
não~eja..sacio da companhia ou de outro modo com direito a
votar, ficando entendído que, quando o pcssuídor regístrado de
acçõos da .companhía for uma corporação;» procurador poderá
ser qualquer sacio ou .runcoíonarío da mesma corporação,' quer
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seja elle sacio da eompanbía, quer não, 0, emquanto durarem as
suas funcções, esse procurador terá. o direito de assistir em
pessoa; faltar, votar e assígnar pedidos de escrutlnio em qual
quer assembléa e assignar requerimentos do mesmo modo como
si elIa fosse o verdadeiro possuidor das.acções, com relação ás.
quaes houver sido nomeado procurador.

74. O instrumento de nomeação de procurador será depo
sitado na séde social da companhia dons dias úteis, no minimo,
antes do dia marcado para a reunião da aasembléa em que a
pessoa nomeada naquelle instrumento se propuzer a votar.

4 .0 ASSEMBLÉAS DE CLASSES DE SOCIOS

75. Os possuidores de qualquer classe de acçõespoderão, em
qualquer tempo e quando julgarem opportuno. quer antes. quer
durante a liquidação e meuaute deliberação extraordtnària,
tomada em assembléa desses accíonístas, consentir om nome de
todos os possuidores de seções de-sa classe na emissão 011 crJação
de quaesquer acções com direitos de igualdade com relação a
ellas ou com qualquer príorida-íe sobre ellas, ou na deststencía
de qualquer preferencia ou prioridade ou de qualquer dividendo
vencido ou na reducção temporaria ou permanente dos.díví
dendos pagaveís sobre ellas, ou ainda em quaesquer aíter.ições
dos presentes estatutos, variando ou eliminando quaesquer di
reitos ou prívlleglos Inhereute ás acçõss daquella classe ou em
qualquer projecto para a reducçâo do capital dacompanhia que
aüectar a essa classe de aeções que, sem esse consentil'nento,
não autorizam os presentes 'estatutos, ou em qualquer pr.9jecto
'para a distribuição (embora em desaceordo com os direitos le~

gaes) do acervo em dinheiro ou em espeeíe, durante ou antes da
liquidação, ou em qualquer contrectopara a venda da totalidade
ou de qualquer parte dos bens ou do negocio da companhia,
determinando a maneira de que deverá, ser distribuido o preço
da compra entre as varias categorias de aceíonístas, e, geral~
mente, consentir em qualquervatteração, contracto, compo
sição ou arranjo que as pe-scas que votarem nessa assembléa
poderiam, si sui jurise possuindo todas as acções da classe em
questão, consentir ou contractar, e a detiberação tomada nessas
condições obrigará a todos os possuidores de .acéõea daquella
classe.

76. Qualquer assernbléa para.os fins da clausula precedente
deverá Ser convocada e conduzida em todos os sentidos, tanto
quanto possível, ..do mesmo modo que uma assembiéa gera.l
extreordtnarfe da compan hía, 'ficando entendido que, a não
serem os directores, nenhum sacio terá. direito a aviso des fi,

assembléa ou a assistirá mesma, que não .for possuidor de acções
da classe que se tencionar affectar pela delíberaçáo e que
nenhum voto será dado a não Ser com acção daqnella classe, e
que o,quorum nessa assembléa (salva, a disposição supra relativa
.á assembléa adiada) será constituído .poc socíos que possuam QU

representem por procurador um decimodas acçpesemiltídas
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daquell~ classe, e que em qualquer assembléa poderá ser pedido
porescripto um escrntinio por quaesquer cinco socíos presentes
em pessoa ou por procurador e com direito a voto na assemblsa.

IV - OS DIRECTORES

1. o NUMERO E NOMEAÇÃO DE DIRECTORES

77. O numero de dírectores não será menor do que tres,
Bemmaior do que uez,

78. A companhía poderá, de tempos a tempos, em assem
bléa geral e dentro dos limites acima previstos, augmentar ou
reduzir o numero de directores em exercício na occasião e, ao
tomarem qualquer deliberação para um augtnento, poderá no
mear o outro ou os outros directores necessaríos para tornar
etfectivo esse augmento e poderá determinar em que ordem
esse numero, assim augmentado ou reduzido, deverá deixar o
cargo, mas este artigo não deve ser interpretado como autorí
zando a destituição de um dírector ,

79. Os directores que continuarem, ou o dírector, si for
um só; poderão agir não obstante quaesquer vagas na dírecto
ria; fica entendido que, si o numero na directoria for menor
do que o mínimo preserlpto, os outros dírectores ou director
deverão em seguida nomear um director ou directores para
preencherem esse minimo ou convocar uma assembléa geral
da companhia para o fim de fazer tal nomeação.

80. Osdirectores poderão em qualquer tempo e opportu
namente nomear qualquer 'outra pessoa director, quer para
oceupar uma vaga casual, quer como augmento da dtrectoría,
mas de modo que o numero total de directores não exceda em
hypothese alguma o numero maximo estipulado acima. Mas
qualquer director assim nomeado occupará o seu cargo somente
até aproxima asssmbléa geral ordínaría da companhia, e po
derá então ser reeleito.

81. Salvo o díreetor que se retira, ninguemserá eleito di
rector (a não ser como primeiro director, ou dírector nomeado
pela directoria), sem que tenha Sido deixado, na séde social da
companhia, um aviso, com quatro dias no mínimo e sete dias
uteís no maxímo, de antecedencia, da intenção de o proporem,
acompanhado de um aviso seu escrípto, manifestando a sua ac..
quíesceneía em ser eleito.

82. Os primeiros díreetores serão as pessoas que forem
nomeadas por eseripto antes ou depois da incorporação da com
panhia por uma maioria dos subscríptores do memorial de as
sociação.

2.o QUALIFICAÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS DIRECTORES

83. A qualificação para o cargo de dírector será a POS'" de
acções da companhia, no valer nominal de ~ 250. 8. no caso
de não possuir essa. qualificação, o direetor deverá obtel-a dentro
do prazo de dons meses, a contar da data de sua nomeação.
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84. Cada direetor terá o direito de perceber annualmente,
a titulo de remuneração, ~ 250, com exeepção do pre:sident~,
que perceberá li: 500. Além dessa remnneração, a dírectoría
terá direito, todos os annos, a cinco por canto do saldo que
restar naquelle anno dos lucros líquidos da companhia dispo
níveis para dístribuíção de dividendos, depois de haverem sido
pagos um dividendo cumulativo de 7% sobre as entradas feitas
sobre as aeções preferenciaes e um dividendo não cumulativo
de 7% sobre as entradas feitas sobre as acções ordínarías,

Essa. remuneração addícíonal será dividida entre os díre
etores na proporção e do modo que opportunamente combina
rem, ou. na falta de combinação, então em partes iguaes.

Qualquer director em exercício durante parte de Um anno
terã direito a uma parte proporcional dessa remuneração.

A companhia em sssembléa geral poderá augmentar a
írnportancía da dita remuneração de modo permanente, ou
por um anuo, ou prazo maior, Aos directores serão reembol
sadas as despezas razoaveis de viagens, hoteis e do outra natu
reza que eíles fizerem para assistirem às reuniões da dírectoría
ou de eommíssõea da. directoría ou ás assembléas geraes, ou
que elles possam fazer a negocio desta companhia ou com reíe..
rencía a ella ..

3. o PODERES DOS DIRECTORES

85. Os negocias da companhia serão geridos pela direetorla,
que poderá pagar todas as despezas de formação, registro e
annuncios da mesma e a emissão do seu capital ou ar isso rela
tivas.

A directoria. poderá exercer todos os poderes da compa
nhia, observando, porém, as disposições de quaesquer leis do
Parlamento ou dos presentes estatutos e os regulamentos (que
não forem incompativeís com as mesmas disposições Iegees e
estes estatutos) prescriptos pela companhia em assembléa geral,
mas nenhum regulamento feito pela companhia em assembléa
geral poderá invalidar qualquer aeto prévio da directoriaque
seria valido si não houvesse sido feito o regulamento.

86. Sem restringir a generalidade dos poderes acima, a
directoria poderá praticar os seguintes setos.

a) estabelecer directorias Ioeaes, conselhos locaes de ge ..
rencia ou de consulta, ou agencias locaes, no Reino Unido ou no
estrangeiro, e nomear um ou mais do seu numero ou qualquer
outra pessoa ou pessoas membros dos mesmos, com os poderes
e autoridades, sob os regulamentos, pelo prazo e com a remu
neração que julgar conveniente, e poderá opportunamente revo
gar qualquer dessas nomeações;

b) nomear opportunamente um ou mais do seu numero
dírector-gerente ou directores-gerentes, nas condições de remu
neração e com os poderes e autoridades e pelo prazo que eu..
tender, e poderá revogar qualquer dessas nomeações;
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c) nomear qualquer pessoa ou pessoas, quer seja dírector
ou directores da companhia, quer não, pera deter em fídel
oommíseo pela companína quaesquer bens a ellapertencentes
ou em que ella tívertnteresse, ?l.:"l.para quaesquer outros fins,
o outorgar e passar quaesquer instrumentos e actos que forem
necessaríos em relação a esse fldel-commísso ;

d) nomear para passar qualquer Instrumento ou para fazer
qualquer negocio no estrangeiro um ou mais procuradores da
dírectoria ou da companhia, com os poderes que entender,
incluindo poderes para comparecer perante as autoridades com
potentes e fazer todas as declarações neoessarías para dar vali
dade as operações da companhia no estrangeiro;

e) contrahír emprestimos ou levantar qualquer somma ou
scmmas de dinheiro.sobre as garantias e naa condições de juros
e outras que julgar eonveníente ; e para o fim de garantir
essas quantias e os reapecttvos juros, ou para qualquer outro
fim, crear, emitttr.fazer e entregar debentwree ou debeniure-stock
perpetues ou resgatáveis ou qualquer hypotheca ou onus sobre
a empresa ou sobre a totalidade ou qualquer parte dos bens
presentes ou futuros, ou sobre o capital não realizado da com
panhía, e .iuaesquer desses debeoinores ou âebenõwre-stock. e ou
tros valores poderão ser cedidos Independentemente de qual
quer equidade pela companhia á pessoa a quem forem emíttí
dos, 'ficando estabelecido que a dírectoria não exercerá os seus
poderes de levantar emprestímos, sem o consentimento, dado
em deliberação extraordlcarla, dos possuidores das acções pre
ferenciaes na fórma do art. 9(J e não 'POd81'á. sem o oonseatí
monto de uma assemblea geral da companhia. tornar empres
tada ou levantar qualquer somma de dinheiro que faça com
que a quantia, obtida emprestada ou levantada pela companhia
e então devida, exceda o capital emittido da .compannta na
occasíão ;

f) fazer, acceitar, saccar, endOSS8.I', negociar, respectiva
mente, notas promísscrías, letras, cheques ou outros atreitos
negocíaveis, comtantç que toda nota promíssoría, letra,cheque
ou outro atreito negociavel saccado, feito ou acceíto seja assí
gnado pela pessoa ou pelas pessoas que a dírectoría nomear
para esse fim ;

g) empregar ou emprestar os fundos da companhia que
não forem precisos para uso imtnediato, nos titulas que julgar
convenientes (não sendo acçõesda companhia) e opportunamente
variar qualquer emprego de dinheiro;

h) dar a qualquer director que ,for convidado a ir ao essran
geíro, oua prestar qualquer outro serviço extraordínarío, a
remuneração especial que entender pejos serviços prestados;

i) vender, alugar, trocar, ou de outro modo aftenar, abso
luta ou condicionalmente. todos ou qualquer parte dos bens,
privilegias a empreza da companhia, ,DOS termos o condícões e
pelo prazo que julgar, necessaríos ;

j) appôr o seHo soeíal a qualquer documento, comtanto
que esse documento seja. 'Lambem assígnado por um dírector,
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ao menos, e referendado pelo secretario ou outro íunccionarío
nomeado para esse fim pela dírectoría ;

h) exercer os poderes da lei de 1864 do sello de compa
nhias, cujos poderes são pelos presentes conferidos á. com
panhia.

4. CJ AúTOS DOS DIRECTORES

87. A directoría poderá reunir..se para a transacção de
negocios, adiar ou de outro modo regulamentar as suasvre
uniões, contermo julgar conveniente. e poderá determinar 'O
quorum. necessarto para a transaccão de negocies .. Salvo dispo
sição em contrario, o quorum. deverá ser de dous dírectores.

88. O presidente ou dous directores quaesquer poderão em
qualquer occasião convocar uma reunião da dírectorta.,

89. As questões que surgtromem qualquer reunião serão
decididas por maioria de votos c, no caso de empate, o prest
dente terá um segundo voto, ou voto de desempate.

90. A dírectoría poderá eleger um presidente ou um vice
presidente de suas reuniões e determinara prazo durante o
qual elles deverão servir; mas si não forem eleitos esses pre
sidente ou vtce-presídentc. ou si nem o presidente nem o vice
presidente (s: houver) estiverem presentes na occasíão marcada
para a reunião da. assernbléa, .os directorespresen tes escolhe
rão um de seu numero para presidir os trabalhos da assem
bléa.

91. A directoria poderá delegar qualquer de seus poderes,
com excepção dos poderes de contrahir empreatímos e fazel'
chamadas, a commtssõea conatítutdas por membro ou membros
da dírectoría conforme julgar conveniente. Qualquercom
missão assim formada, no exercício dos poderes assim dele
gados. deverá conformar-se com os regulamentos que lhe forem
estabeleci dos pela.directoela.,

92. As reuniões e os actos de qualquer dessas commíssões
compostas de dons ou mais membros serão regulados pelas dís
posições contidas nos presentes estatutos para. reger as reuniões
e os actos da díreetoría no que lhe forem ellas applicaveíse não
forem invalidadas por qualquer regulamento feito pela díre
ctoría nos termos da clausula precedente.

93. Todosos actos praticados por uma. reunião da. àirecto
ria ou de uma comnnssão ua directoria-. ou por qualquer
pessoa agindo como dtrector , embora se descubra mais. tarde
que houve algum defeito na nomeação desse díreetor ou da
pessoa agindo na fórma supra ou que elles, ou qualquer dclles,
estavam desqualíâcados, serão tão validos como si essas pessoas
tívessom sido devidamente nomeadas e esttvessem qualíâcadas
'Para serem directores.

94. A directoria fará lavrar, actas emlívros espeeíaes de
todas as deliberações e actos das. assembléas geraes e das re
uniões da dírectoeía ou das commissões dadirectoria e qualquer
dessas aotas, quando assígnada por qualquer pessoa na qualf-
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dade de presidente da. assembléa a que elIa se referir ou em
que alia for lida, será aoceíta como evidencia conclusiva dos
factos nella declarados.

5.0 DESQUALIFICAÇÃO DOS DIRECTORES

95. Perderá o seu cargo o díreetor que:
a) sem o consentimento de uma assembléa geral occupar

qualquer cargo ou Iogar remunerado da companhia, alem do de
âdeí-commtesarto dos possuidores de d6bentU'i"es ou debenture_
stoch . emíttídos pela companhia ou qualquer outro cargo ou
emprego remunerado autorizado pelos presentes estatutos:

b) flcar affeetado das faculdades montaes, faUir ou fizer
concordata com seuscredores;

c) não obtiver dentro de tres mezes, contados da data de sua
nomeação, a sua qualificação, ou que, depois de expirado esse
prazo, deixar em qualquer época de possuir essa qualificação.

O· director que perder o seu cargo por força desta. a'linea
não poderá ser de novo nomeado director da companhia.sem
que tenha obtido a sua qualificação;

d) mandar adírectoría a sua resignação por escrípto j
e} estiver ausente das reuniões da directoria conttnuada

mente durante seis mezes sem o consentimento da directoria.
96. Nenhum director será. incompatível, pelo facto de

oecupsr esse cargo, para contcactar com a companhia, como
vendedor, comprador ou em outra qualidade; nem poderá ser
impedido tal contracto nem qualquer eontracto ou arranjo feito
pela companhia ou de sua parte, em que um dírecsor for
de qualquer modo interessado, nem será o director que assim
contractar, ou tiver esse interesse, obrigado a dar contas á
companhia de qualquer lucro realizado por qualquer contracto
ou arranjo dessa natureza, pelo simples facto de oecupar o
director aquelle cargo ou da relação flduciaria assim estabe
lecida. Nenhum director poderã, como dlrector, votar em re
lação a qualquer contracto ou arranjo em que elle tiver
interesse na fórma supra, e eUe deverá expôr a natureza do
seu interesse na. reunião da directoria em que. o contracto ou
arranjo for resolvido; si o seu interesse já então existir, ou, em
caso. contrario, na primeira reunião da directoria depois da
acquísíção desse interesse; mas essa prohíbtção de votar. não se
applícarã ao contracto menoionado no art. 30 , nem a qualquer
assumpto delle oriundo, nem a qualquer contracto feito pela
companhia ou por parta della para. a concessão aos dírectores
ou a qualquer deUes de valores a titulo de índemuização ou em
consideração de adeantamentos feitos por eUes ou por qualquee
delles; nem ainda a qualquer contracto ou transacção, feita com
sociedade da qual possam ser directores ou membros os díre
ctores desta companhia ou qualquer delles ; e a referida prohí
bição poderá em qualquer occasíão 'ou occasíões ser suspensa ou
relaxada até qualquer ponto pela assembléa geral.
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Uma participação geral de que o dírector é membro de
qualquer firma ou companhia. e de que elle deve ser considerado
interessado em qualquer transaccâo ulterior com essa firma ou
companhia, será. bastante para os fins desta clausula, e feita
esse participação geral, não será necessario qualquer aviso
especial com referencia a qualquer transacção especificada realí
zada com a alludída firma ou companhia.

6 '.0 _ RETIRADA E DESTITUIÇÃO nos DIRECTORES

97. Na assembléa geral ordínaríu do anno de 1908 e na
assernbléa geral ordinaria que se seguir em cada anno sub
sequente, um terço dos directores na occasíão, ou, si ° seu
numero não f01' multiplo de tres, então o numero mais proxlmo
a um terço, deverá retirar-se. O director-gerente. emquanto
exercer esse cargo, não estarâ sujeito á retirada na fórma desta
clausula, nem será computado ao averiguar-se o numero de
directores que deve retirar-se.

98. Os directores, que se deverão retirar, serão aquelles que
tiverem maior tempo de serviço. No caso de igualdade nesse
sentido, os directores a. retirar-se, a não ser que combinem
entre si, serão determinados p01' sorte.

99. Um dírector, que se retire, poderá ser reeleito.
100. A companhia, na assembléa geral, em que se retirarem

dírectores, deverá, salvo qualquer deliberação reduzindo o nu
mero de dírectores, preencher os lagares vagos, nomeando igual
numero de pessoas.

101. Si em qualquer assembléa em que deverem ser eleitos
díreetores não forem preenchidos os Jogares de quaesquer díre
ctores que se houverem retirado, salvo qualquer deliberação
reduzindo o numero de directores, os díreotores, que se hou
verem retirado ou equeltes cujos ,lagares não houverem sido
preenchidos e tiverem desejos de servir, serão considerados
reeleitos.

102. A companhia em assembléa geral poderã, por meio
de deliberação extraordínaría, destituir qualquer dtrectoe, antes
da terminação do tempo de serviço de seu cargo, e poderá, por
meio de uma deliberação ordtnaría, nomear outra pessoa em
seu logar ,

lI.. pessoa assim nomeada servirá somente pelo tempo que
teria servido o directoe em cujo logar ella fôr nomeada, porém
esta disposição nãoímpedírà que elta possa ser reeleito.

7. o - INDEMNIZAÇÃO AOS DIRECTORES, ETC.

lOS. Todo dírector, funecionarlo ou empregado da com...
panhía , será indemnizado com os fundos desta de todas as
custas, gastos, despezas, prejuízos e encargos assumidos por
elle na oonducção dos negocios da companhia ou no desem
penho das suas attribuíções, e nenhumdirector ou funccíona
rio da companhia será responsavel pelos actos ou omissões de
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qualquer outro dírector ou íunoclonarto pelo facto de havei'
tomado parte em qualquer recebimento de dinheiro, não rece
bido, por elle pessoalmente, nem por qualquer prejuizo por causa
dedefelto.de titulos de propriedade de quaesquer bens adquí
ridos pela companhla, ou por causa da insufticiencia de qual
quer garantia na qual ou sobre a qual tiverem sido emprega
dos os dinheiros da cornpanhía, nem por qualquer prejuízo
soffndo por' causa de qualquer banquemo, corretor ou outro
agente ou sob outro qualquer fundamento, a nãu Ser pelos
seus propríos aetos ou faltas voluntarias,

v - Contas e Dividendos

1.° - CONTAS

104. A dírectoria fará eserípturar o aetivo e o passivo e os
recebimentos e despezas da companhia.

105. Os livros serão esorípturados na séde social da com
panhia. ou em qualquer' outro lugar ou logares que a directoria
julgar ccnveníente, A não ser com a autorisaçãc da directoria
ou de uma assembléa geral, nenhum socío terá o direitode in
speccíonur nessa qualidade quaesqner liVI'OS ou papeis da cornpa
nhia além dos registros de sócios e do hypotheeaa e as cópias dos
instrumentos que crearem jiypothecea ou ouus e que, nos ter
mos do art. 14 da lei de 1900 sobre companhias, deverem ser re
gistrados.

O emolumento, a pagar pelo exame por um socío ou credor
da companhia segundo aquelle artigo, será <1, quantia de um shil
Jlug ou ousra quantia inferior que a ôteectoría fixar opportu
namente.

106. Na asaembléa geral ordlnaria de cada anno (depois da
primen-a asserabléa geral ordtna.rla) a díreetoria submettcrá
aos eocíos um balanço levantado até á data mais recente que
fôr posslvel e com parecer na fôrma adeante estabeleclda,
acompanhado de um relatorio dadtrectovla sobre as transacções
da companhia..durante o tempo abrangido pelas mesmas contas.

107. Uma cópia Impressa desse balanço edo relatorio será
enviado aos socios na fôrma estabeleeida mais adeante para a
expedição de avisos, e serão enviados ao mesmo tempo dous
exemplares desses documentos ao secretario de Sbore & Locw
Depcrtment dé~ Bolsa de Londres.

2.0_ VERIFICAQÃO DE CONTAS

108. Uma vez por anno (a contar do anuo em que se hOUVG1'
realizado 8, primeira, assembléa geral ordtnaríal serão vertü
das as contas da companhia e a sua exactídão certificada. por
um ou maís contadores jurameutados.

109. A companhia; emassembléagel'al ordlnarfa de cada
ermo, nomeará um ou mais contadores juramentados para. ser
virem <.lté aproxima assemblea geral ordínana, e serão obser
vadas 8,5 segnintes disposições da lei da companbíade 1900 :
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I) não sendo feita a nomeação de contadores juramentados
na assembléa geral ordíuarta, a Junta oommcroíal, a requeri
menta de qualquer sacio da companhia; poderá nomear um con
tador juramentadovpara servir durante o anno então corrente
e fixar a remuneração que lhe devera pagar. 11 companhia pelos
seus serviços:

II) não poderão ser nomeados contadores juramentados os
directores ou funocíonaríos da mesma;

III) os primeiros contadores juramentados serão nomeados
pelos dírectores antes da assembléa constituinte. e nesse caso
servirão até a primeira assembléa geral ordinária si não forem
antes destítuldos por deliberação dos ecctontstaa em a~sernbléa

geral. caso ~ste em que os accionístas presentes poderão nomear
contadores Juramentados;

IV) osdírectores poderão preencher qualquer vaga que oc
correr no cargo de contador juramentado, porém, ernquauto per
sistir eSSI1 vaga, os contado.os ou o contador juramentado- so
brevivente ou restante (si houver) poderá íunccíoner ;

V) a remuneração dos contadores juramentados será esta
belecida pela companhla em assembíéa geral a, não ser a dos
contadores juramentados nomeados antes da assembléa consti
tuinte ou paca o preenchimento de qualquer vaga casual" que
poderá, ser fixada pe.os direetores ;

VI) todo contador juramentado terá o direito de examinar
ti, qualquer tempo os livros Ocontas e documentos da compa
nhia, G poderã exigir dos ôtrec.ores, dos funccícnanos da com
panhia as informações e explicações de que carecer para cum
prir com as suas attrtbutções de contadores juramentados e estes
'tirmarão um attastado no fecho do balanço declarando si foram
ou não cumpridas' todas as exlgeuclas reitas na qualidade de
contadoras juramentados e apresentarão aos membros da com
panhia o seu parecer sobre as contas por elles examtnades e
sobre todos os bal<-)nços apresentados á companhia em assembléa
geral durante o seu exercicio daquelle cargo; e em todos esses
pareceres deverão dccíarav si, na sua opinião. o balanço a que
se referirem no seu parecer estã devidamente levantado de,iodo
a dar uma demonstração fiel e esueta do estado dos negocias da
compannta como consta dos livros da esoripturação .da mesma
companhia, e esses pareceres serão lidos á companhia reunida
em assemolea geral .

3. o - FUNDO DE RESERVA

110. A dírectoria poderá, antes de recommendar qualquer
dividendo, reservar dos lucres da companhia a quantia que eu
tender, para, fundo de reserva para fazer face á depreciação ou
eventuaes ou para dividendos especíaes ou bowue, eu para igualar
dividendos, ou para concertar ou manter quaesquer bens da
companbàa, ou para outros fins que a dírectoría julgar condu
centos aos fins da companhia ou ao qualquer delles, e ella po
derã S0r oppontunamente applieada a esses fins da maneira, que
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a directoria determinar e esta poderá, sem Ieval-os .ao fundo
de reserva, passar para conta nova quaesquer lucros que não
julgar prudente dividir.

111. A dtrectoría poderá empregar as sornmae "assim re
ssrvadas de modo (com excepção das acções da companhia) que
julgaI' conveniente e eventualmente lidar com esses empregos
de fundos e varíal-os ou dispôr de todos ou de qualquer parte
delles em proveito da companhia, e dividir o funda de reserva
em quotas especíaes que entender, com amplos poderes para
empregar o acervo constituindo o fundo de reserva nos nego
elos da companhia e sem obrigação de guardal-o separado do
resto do acervo.

4.° - DIVIDENDO

112.· A companhia em assembléa gera! poderá declarar um
dividendo a ser pago aos socíos segundo os seus direitos e inte
resses nos lucros, porém, não será declarado dividendo maior do
que o que for recommendado pela dírectoría.

1~3. Salvas as propriedades que possam haver sido outor
gadas por oeeasíão da emissão de quaesquer novas aeções, os-lu
cros da companhia destinados a serem dísn-íbuídos serão applí
cados primeiro no pagamento de um dividendo cumulativo á
razão de 7 % annualmente sobre as quantias pagas sobre aeções
preferenciaes da companhia, e depois ao pagamento de um díví
dendo á razão de 7 0/(1 ao anno sobre as quantias pagas como en
tradas. sobre as acções ordínarías da companhia; respeitadas
ainda as mesmas prioridades referidas acima os lucros da. com
panhia destinados a serem dístríbuídos serão repartidos, a ti..
tulo de dividendo, entre os possuidores das aeções ,prefel'enciaes
e ordínarías na. proporção das ímportancías então pagas como
entradas sobre as aeções preferenciaes e ordínarías que respe
ctivamente possuírem, excluídas as quantias pagas em adeanta
mento~de chamadas.

1P1. Quando, da opinião da díreetoría, a posição da com
panhia o permíttir, poderão ser pagos dividendos interinos aos
socíos por conta do dividendo relativo ao anuo corrente.

115. A directoria poderá deduzir dos dividendos ou juros
pagaveís a qualquer sacio todas as quantias por elle devidas á
companhta por conta de chamadas ou por outro motivo.

116. Todos os dívídendos e juros pertencerão e serão pagos
(salvo o direito de retenção da companhta) àquelles sacias que
figuraram no regístro na data em que o dividendo for declarado
ou na data em. que o juro for pagaveí, respectivamente, não
obstante qualquer transfereneía ou transmissão subsequente de
acções. '

117. No caso de serem varias pessoas registradas como pos
suidoras conjunctas de qualquer acção, qualquer uma dessas pes
soas poderá dar recibos validos de todos os dividendos e juros
pagaveis com relação a ella••

118q Nenhum dividendo vencerá juros contra a companhia.
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6.° - AVISOS

!l9. Os avisos poderão ser dados pela eompanhía a qual
quer sacio, quer em pessoa, quer pelo Correio, em carta fran-
queada dirigida ao sacio no seu endereço registrado. .

120. Qualquer socto que residir fõra do Reino Unido poderá
indicar um endereço no mesmo Reino Unido no qual lhe deverão
ser deixados quaesquer avisos, e todos os avisos entregues nesse
endereço serão considerados bem dados. Si elle não tiver indi
cado tal endereço, elle não terá direito a. avisos.

121. Qualquer aviso, si for dado pelo Correio, serã conside-
rado dado no dia em que elle ti ver sido lançado ao Correio, e
para provar-se que foi dado ta.l aviso bastará. provar que elIe
foi devidamente endereçado e lançado no Correio. .

122. Todosos avisos que tiverem de ser dadosaos sacias,
em se tratando de qualquer acção ar que diversas pessoas tíve
rem direito CODjUDcto, serão dados ãquolla pessoa. que estiver
indicada em primeiro Iogar no registro de soeias, e ° aviso
assim dado será aviso sufficiente a todos os possuidores daquells
aeçâc. .

123. Todo testamentelro, administrador, syndíco, fldei
commíssario em fd!encia. ou liquidação, será absolutamente
obrigado pelos avisos dados na tõrma supra si forem mandados
para o ultimo endereço do súcia, não obstante "Ger a compa
nhia aviso da morte, loucura, fallencia ou incapacidade dBRRfO
soeío.

124. Todos os avisos serão considerados dados aos possut..
dores de cautelas ao portador, desde que tenham sido annun
cíados uma vez em duas folhas ôíertas de Londres, e a. eompa
nhía não será obrigada a dar qualquer outro avíso aos possuí
dores de oautelas ao portador.

7. o - LIQUIDAÇÃO

125. No cago de qualquer liquidação da. companhia (amí
gavel, por cessão de bens, ou forçada), o Iiquídante, com o
consentimento de uma dellhenação especial, poderá distribuir
entre os concurrentes, em espécie, todo ou qualquer parte do
acervo da companhia, e quer conste o acervo de bens de uma
classe, quer não, ou quer conste elle de bens de di:fferente?
classes, e para esse fim poderá dar' a qualquer uma 01,1 mais
classes de bens o valor que elle considerar r,1zoa,vel e podara
determinar o modo por que deverá ser effectuada essa. divisão
entre os socícs ou classes de sacias.

126. No caso de qualquer liquidação da companhia (amí
gav.el, por cessão de bens ou forçada), o liquidante, mediante
deliberação especial, poderá. vender a empreza da companhia)
"todo ou qualquer parte de seu acervo, total ou parcialmente,
por acções, intsgranza-tas ou não, âeõensuree, debentwre-stoçh:
ou outras obrtguções ou outro interesse em qualquer companhia,
quer jâ então coustítuída, quer em .Vi8, de ser reformada para.
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tornar effectíva a venda, é esse liquidante ou, no caso de venda
feita. pelos dícectores em vtrtude dos podares conferidos pelos
presentes estatutos, os dírectores poderão fazer o contraeto da
venda. de modo a .obrígar todos 'os socíos pela distribuição dire
etarnente aos socíós do producto da venda na proporção dos
#!lOUS respectivos interesses na 'companhia ou no caso do serem
as acções desta companhia de ditferentes classes,' poderão
eontractar para a distribuição contra as acções deprefe
reneta desta companhia, de. obeígaçõesvda companhia com
pradora, ou de acções da mesma companhia compradora com
qualquer; preferencía ou prioridade ou com supertorídads
de. entradas sobre as acções dístributdas contra aS,$acç5es ordina
rias dessa companhia, ou parte dessas.obngações e parte das
ditas aeções; ou poderão distribuir o producto da venda de
qualquer outro modo entre quaesquer duas ou mais classes de
aecíonístas, e poderão? ao fazerem esta distribuição, levar..E;lIP
'conta o valor do_mercado ou quaesquer direitos preferenciaes
de qualquer classe da aeções da companhia; e poderão ainda,
pelo contracto, fixar um prazo, na expiração do qual as obriga
ções ou aeções -não aceeítas ou cuja.venda for requerida serão
consideradas. como recusadas irrevogavelmente e á disposição
da.companhia. Fica entendido que nenhuma _das distribuições
mencãonadas neste artigo será feita de outro modoque não de
aeeordo com os direitos exarados nestes estatutos das díversas
classes de accíonletas a não ser com o consentimento de uma
deliberação estraordtnaría de uma assembléa de, cada. classe
affectada, ou um mandado judicial sutorízando a distribuição
nos termos do art" 2" da leí de 1870. sobre arranjos de socie
dades anonymas, com as alteraçõas contidas no art. 24 da. lei
de 1900i sobre eompanhías.

127. Na hypothese de venda feita pela companhia em exe
cução de contracto celebrado antes da liquidação nos termos
dos poderes conferidos pelo memoríal de associação, não será li
cito a nenhum dos membros exigir que.os directores (ou o líquí..
dante, no easo de haver sido nomeado) se abstenham de tornar
effectiv·aa venda ou a.resoluçãoIs! houver). autorizando-a, ou
comprem a sua parte DOS interesses' da companhia; e flea en
tendido que as quotas de Interesses que não forem aceeítas por
4lualquer membro ou pJr quaesquer membros poderão ser
vendídes pelos dtrectores ou pelo liquidante, si. este ou aquelle
julgarem convenientee o' productc pago ao' mesmo membro, si
for um ,'f,ó., ou: rateíado entre esses membros, sendo mais de um.

Nomce, endc'('cço& e 'profissões, dos- subscr-iptores

Henry G. Jacobs, 15, Park Híll, Clapham Park, S. W.,
secretario.

Ernest HBl1\.'Y 'Winslow? 59, DudleyGardensEaling, W., se
cretarío da companhia publica.

William Ewdin Wall,8, Lindrop Street, Stephendalo Road,.
Falham, S'. W. t empregado.
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G. Koeningswerther, 40,8haft.esbul'Y Avenue, W., enge
nheiro.

Ohaa. M. Donelan, 151, Felsham Road, Putnev, S. W.,
empregado.

J. Barnes, Salisbury HOUS8, London Wall, Londres; E. C.,
secretario da companhia publica.

Datada de 3 de julho de 1906. - Testemunhas das firmas
supra: '\V.- J. Yoman, empregados dos srs, Asburst, Morrís,
Crísp & Comp., advogados-e-17"Throgmorton Avenue, Londres,
E. C.

CERT1PIOADO DE INCORPORAÇÃo' DE UMA COMPANHIA

Certificado pelo presente que a The De Mello Braztian RubbeY'
Company. limited, foi incorporada na; fôrma das Ieis das compa
nhias de 1862a lOOO. como companhia de responsabilidade ümí
tada, no dia 4 de julho de 1906,

Dadceassignadopor mim em Londres, neste dia 17de agosto
de 1906. - W. Walker, adjunto-de ofilcial do Registro de Socie
dades Anonymas.

Estava a. chancella da; Repartição de Registro de Oompa
nhías em Londres, com a data; de 16 de agosto de 1906.

Saibam todos que a presente virem que eu John William
Peter Jauralde, da cidade de Londres, tabelliãc publico devida.
mente provido 8' juramentado, certifico pela presente, que o ím
pressa que vae appenso a este certifleado, marcado A, é" cópia
ríel dos originaes do 'memorial da, associação e dos estatutos da.
Ttie de 1I1etlo Brazilian Ioubber Company; Umit'ed, cuj.ss origi~

naes foram registrados na Repartição de Registro das Sociedades
Anonymas.

Declaro mais que a assígnaturá VV. Walker apposta ao
certificado de incorporação da referida companhia, e que iam..
bem vae annexo ao' presente com a marca B, foi passado' pelo
proprio punho. e com a verdadeira. Iettra de W. Walker, adjunto
do offlcial de Registro das Sociedades Anonymas ,

Em fé e testemnnho do que firmei o presente, que. séllo
com o seIlo do meu ofâcín.

Datado em Londres, neste dia 17 deagosêo do .anno de
Nosso Senhop)f906O' - J. W. ,P•.Jouratâe, tabellíão publíec..O'

Estava a chancetía do referido tabellião publico rennindo e
prendendo todos os documentos, supra mencionados.

Reconheço verdadeira a.assígnatura retro de J. W. P. Jau
ralde, tabellião pnblico desta capital e, para contar onde
convier, a pedido,do- mesmo, passeí a.presante que assignei e
fiz sellar com o sello das armas; deste Consnlado da Repubfíca
dos Estados-Un.idos,do_Brazil em Londres aos 17 de agosto de
1906. - Luiz, Augusto da Costa, vice-eonsul ,

Estavam.uma estampilha- do:seIlo consular brasileiro do
valor de 5$' devidamente inutilizada'! e o sello das armas do
Consnlado do Brazíl em Londres.
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The de Mello Brazilian Rubber- Oompany, Lin1ited

LISTAS DE xccroxrsrxs

Nome, resídencta e profissão

Roblnson, George Thomas, Eastcheap Buildlngs, 19
Bastoaeap E. C., advogado _ .

Hay, William Robertrsarden, East Hopes, Brornley.
Kent, engenheiro .

Mílsom, Fr-edertck Kerrick, ~i4 Acres stroot. Wands-
worth Common, S. ~V., empregado .

Milsom, Içmmle Therosa, 34, Acres Street, :U:ast Hill,
Wandsworth , S. "VV .. dona de casa .

straw, Fr'ank William, 24, Gunton Road, Uppcr Cla-
pton. N. E. capitalista. .

Herbert, Owon, 30, Thorusell Road, .Anertey, S. E.,
empregado de banco .

Mansfield, Alice, 105, Cour~n3Y Gdns, wimb.eôon
Par-k, S. \V. casada" ur-tísta .

Bonsor, John Winfíeld, 3, Oordon Place, S. 1iV. Ez.m.
Canso. Privado .

Hughes, Tudcr Yale, National Provincial Bank,
limitou, Denbigh., empregado ~ .

vVray, PCl'cy, Baslls Road, Stevenage, Herta., con-
tador " .

Hüls. .Iulian Henry, 27, Arrnínger Road, Shephcrds
Bush, \,V. engenheiro civil. .

Parmcnter, Harry, 8, 'I'íchbor.ic strect, Itdgwarc
hoacl, "IV., clectrícísta medico .

Lyons, Joseph, 63, "'\Vos'tgate Strcet, Ipswich, mvcn-
ter c .

Evans, Artbur Iledley, Bclmont, Denbigh, empre-
gado .. " .

Komp, Nor-man, 16, Thornkfll Road, Hal'llSlmry N.
empregado ~ '" .. '" .. '" . _ .

Vale, Alfred, Sunnyside, Valley Road, Shortland-
Kent, capitalista " , ' ..

Davey, Alfred Jones, Chartered, BÔJ;ll~ of tndía,
Austra.lía & China. E. C" emprevado _ .

Fjndlcy. George, Chartered Bank or Iadía.Auetrajía &
Chlna , I~. C" empregado ~'o""."'"

Denohuc, A.mola, 105, Cadogan Gardcns S. Vi '~,'
casadu.: , o, ••• • o •••• ~

Pule, Edwd. Francos, Regd.. Westfield VlrecClesham
Parnham. engenheiro civil. ..................••

Cueatertou, Sidney James, 140, Kensington High
St.rcet, W" ag.L'imensor publico ... , ... , .. , .....

Wayman, 'Vlilliam, Euglefíeld, Rickinansworth,
Herts., pintor , , , , .. , , ,

Numero
d.

acÇões

150

100

50

50

100

250

20

200

5

'15

100

25

5

5

5

300

10

10

50

10

25

500
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Nome, residencia e proüssêo

Kernpton, Ernest Arthur, lIO, Blackheath Road.Grs-
enwich, S. E., pharmaceutico e droguista .

Picklee, John Lane, Lincoln House, Haslingden, perto
de Manehester. """" .

Beyer, Louís Ieerdínand Emil, 177, Híther rn-een
Laue, S. E. o Ienbe de chímíca "".. "....•

Hardwich, Johu. Mantsty, st Johns Rogby, clerigo ...
Cooper, Ríchard, Hil.slde, Fremiogton, North Devon,

capitalista " " " " .
Toppin, Mary Butchcr e Toppin, lG:rnroa Alice, 40,

weetbourue Park Road, Bayswater, W., 801-
teí.as - .

üoane, wttjtam Edward, Wilby Rectory, AMleboro,
clerigo " .

Níckels, Charles Pells, 87, Longhurst Road, Leo, S.
E., comrmSSaI'll " " .

wortnmgton, Samuel wortníngton, The Mouut,
Whítchurch, Salop _.. _ .

Naylor, Anni.e Thrmblebye, Mona, Lodge, üüeson
Road, Cambritige., ., .,., .

CUft, Frank M. S., 83, Cranbury AVCllUÜ, Southarn-
pton, viajante .

Greenhow, Bdward Henry, Chideoclc 'vloarage, Brl-
dport, clerigo ..................•..............

Adam, Wíltíam, 67, King Street, Glasgow, S. S. ne-
gociante em borracha u •••

Mulvany, John, 381 Holloway Road N. medico.•••.•
Blanchot, Fraçols Onesine, Devizes, Wilts, fabrí-

cante de queijos "" " " .
Waldron, Walter Brlnd, Peasemore, Newbury, eapí-

talísta .
Norledge, Sarah Ann, Coolaven, Kawkwood Road,

Boscombe, Bournemouth, vtuva " ""
van, Henry Abbott, 48 Heath Street, Barkiu, Essex,

dono de casa de refrescos .
Gerrard, Charles Henry, Barlands Honse, West Road,

Westclift'e on Sea., negociante de vinhos...•.•..
Benson, James Bourne, 8. Cambridge Terrace, Re..

gent's Park N. W. advogado .
Roberts, Whitbread Priest Milton. House, Harpenden,

Herts, capitalista .
Young, Charles Openshaw, 9, Sevenage Road, wan

dsworth common West Síde, S. W. machínísta•.
Brewer, Edwin, Uníversídade de Londres, Imperial

InstituteRoad, South Kensington SVi/., conta-
dor ..•..•.••.••.•• , .

Johnston, George Garlands Ewhurst, Guildford, capi-
talista " "".,'" ••
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Numero
d.

aoções

25

50

10
200

20

30

10

50

500

25

25

300

100
100

25

300

25

5

10

50

20

30

20

200
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Nome, residencta e profissão

Shovelton, Synney Tavernar, 3, Dynham Road, West
Hampstead.N. W., lente de KingsCollege ..•••

Richardson, William Henry,37, se. Stephens Road,
Bow. E. artista .••.•.••••••.••• '••..'•.••' '•••..•

chapman, Alfred, 6, Chichoster Road, Paddington W,
capitalista•.....•..•....•...•..••..•• '•.••.• "'_"'" ....'.

Bourne, Sydney, MertonI-Iouse, st, Brides Avenue,
Floot street, E. C. jornalista .

Archer. Bertha Evelíne, .Htghbury, Falmouth, cor-
nwall, easuda .

Milsom, Elizabeth Ann, 34, .Acres Streot, East Híll,
Wandsworth S. W. solteira ..

Wedekind, Herman, llO Fenchureh Street, E. C.,
engenheiro ctvtl.... "'.' .-. "'" .'....•-••.•..•.•.•••

Maynard, Henry Wheler, «st. Aubyns», ,Grosvenor
RiU Wímbtedon, negociante retirado..•,•.•..•.••.

William, Christlan, 91. Grasvenor Roade, S. W.,
víuva.... o ••••••••••••• o ••••••••••••••••· ••••••

Williams, Thomasioa Etizabeth,do solteira........••
Parker-, George. 45, Frederick Street, Grays Inn Road,

W. C. -nezecíante de fazendas ..••....•• " ....••
Loek, Harry walter, Banco da Inglaterra E. C., capí-

tatíata. "........•.- ,'" .' .
'Walters, Francis Her-bert, 117 The Avenue, Híghams

Park, Chingford, empregado-o••.•.••..••..• , ...•
Hunt, Thomas Lingard, Chestnut Villa, Orescent

Park., Heaton Norrís, perto de stockport, em-
pregado •. o ••••••••••.•• o ••••••• o' o ••• o' •••• o ••••

:Robinson,Memento Oharlotte, 4,. Kingscourt koad,
Streatham, S. W., esposa deSamuel Robinson..

Busek, Jutíua Augustüs, Postal. Teiegrapho Factory,
Bovay Plaee HoUoway, N , empregado publico •.

Ogden, 'I'homas, ajc Geo.. E. Robínson, 10, North John
si, Liverpnol, negociante em fumos...•'..••. o •• '.

Blaek, Arthur Stamsby, 4 &.5 Love Lane, Wood
Street, E. C., negociante .- ..•

Oateaux, Harold, Armand, 19, Sydney Road, Ri-
chmond, Surl'et, advogado o •••• 0 •• 0 •••••

Raworth, John Thomas, 14 York Road, West Nor
wood, S. E., sem profissão••..•.... '..• o.~ .•.• -.'••

Clark, Arthur James, Prestou Vicarage, \Veymouth,
clerlgo .. o •• o •• o •• 0'0 •••• , ." ••.•••• , •.•.••• '0 • o .-' •••".

While, WilIiam Alfred, 13HighStreet, East Greus
tead, Suesex, caixa de banco.......•.'_...." .• , •.•.

Beman, Wilham Ernest, 1,Dacre Gardens, Lee, S. E.,
empregado •.•...•..••• o •• , o' •.•.•••• ~ .••.•.•.• '.' ••••• ' •.•••••••

Hingley, AlfredEdward, 23, Terminus Road, East-
bourne, advogado••• ·0 ••••••• """ •.•••••••••.••••..•

Numero
d.

acções

20

200

nO
20

lOO

100

250
100

5

5

20

50

50

15

100

25

20

40

50

20

40

200
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Nome, resídencsa.e proílseão

Pretchard, Edwards Jr" 15, Park mu, Clapham,
S. W. empregado.. ; •...... ; .

Murray, William FuUarton, Todhil, perto de Ste
venston N,. B., fabricante de louças, retira~

do .
Robects, George Alexandre; Fairlawn, Sylvan Road,

Snaresbrook, Essex, -empregedo aprendiz de eon-
tador publico ..

Bird, Pcederíck,. Penwith House, Ohiswick Lane,
Chiswíek, capitalista••. ' ••..•••••.• , ••••..•...•

Borrows, John James, Schoclhouse, Warberton.
\Varrington, mestra escola .

Legg, Marehall Albert, a/c Uníon of'London & Smlths
Banck Ltd, ArgyU Plece, W" capitalista .

'I'ílyard, Herbert Ernest, 13 Arhwell Street, Nether..
âeld, Notts, gravador de retratos ..

Mitchell-Molyneux, Louisa, GIen Eyre, Bassett, Sou..
thampton, viuva•... '......• , ........•.......•..

Wedekind, Julís Ohristian, 23 Beekenham Grave,
Shortlands; Kent.', negociante retirado .

Maguh-e, Edward John, Horrís HiU; Newbury, Berlcs,
mestre escola ; . ; '...............•

D'Esterre, Henry V., Elmhurst, Mílton, Mowbray ,
juiz de paz'.•..•.••.•.••...•.••.•.•.......••. o •

Tarran~, Mary, 83, FortRoa.d, Bermondsey S. E~,
cosinheíra ......• o ••••••••••••••••••••••••••• o'

Cordery, Arthur, 4, New Square, Lincolns Inn W.C.,
advogado .

Powel, George' Milton, Claughton, Ríchmond. Road,
New Bamet.: Herts., secretario de' oomp, publica.

Jobson, Lilias Eleanor Edith, Hagley Lodge, Stour-
bridge, scltetra.;. .: ;-.; .. ~ .

Atherton, Joh, 152Chapel 8treet, ss. Helends, Lancs,
guarda-livros ~; •• ; , .. o •••• ~ ••• ;.

Parkker, Charles John Thos, 1 DolphinLaue, High
Street, Poplar, artista em zinco..............••.

Itussell, Arthur Walker, 23 Ca'stle Street, Edínburg,
advogado .

Edwards, Arthur Herbert, Dependene, Debden, Sou...
thampton, negociante no Braail, , .

Paterson, Julian Edward Chichester, Pitchford Re-
ctory, Shresbury,clerigo " ",.•.•.-.••

Wright, Warren , Hidicot Pouse, Campden,Glos.
major reformado .do exerci~o •..•• ~ .... ',' o' .'•••••

Himks, Alfred Grosvenor,40'St. Yincent Road, Sóu
thtend on sea, medico operador••.• ~ .'0 ..... ,; •• ,; ••

Sloane, Cuthbert Castle, 0at Hall, perto de Orawley,
Sussex.,•.....•..••....• o • o' ••••.••.•..•.• -•• 't· '•.•••

855

Numero
de

acções

!O

100

4

25

20

!O

.20

20

100

100

200

10

100

25

100

I

2

500

50

500

15

100

100
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Nome, residencía e proâeeãc

Southby, ~~ranciSt Fritz, Haseldon, 'I'avístock, mestre
escola .

Her.bert. Ceeil, 90 Hurstbourne Road, li'orest Hill,
S. E. funccionario de seguros ......•...•••.•.••

Hercert, Henry Standish, 53 Hurstbonme Road, Fo-
rest HiU, S. E. empregado de Banco .

Cockhurn, Charles Stuart, Sutton Road, Chesterfield.
Derbyshire. juiz de paz ..

Ohaoellor, Wíllíarn. Bridge Street, Bunbridge, Co.
Dow,n! Irlanda, medico operador, bacharel em
medíoína••...•..•••..•.•••......••.••..•....•.

Oulltmore, Joseph Albert, Clarence House, Wexford,
Irlanda, importador de chá .

Spier John Newton ParmvNewton, Glascow...••.•••
Opitz, Gustav Bernard, 7 Balham Park Road, S. W.

perito de codrgos telegraphicos..••••.•••.•••..••
Mascart, Charles, 2, rue Mignet, Pariz•.•..•.•••.••.
Thorp, Percy Earl 54 Greenwood Road, Dalston,

~. E. empregado no cOTIGnlercio•••.•••..•••••••
Brown, Harrv Saro, 15 Landsdcwde Road, Balston,

N. F. empregado no commorcío.....••..••.•.••
Guthrte, James, 22, Queens Gardens, Ilford, Essex

secretario de companhia ..•..•••.•...•••••.•.•..
Now. O. H. e Alcock, James, 14 Water street, Li-

verpool. .
Bounin, Louis Francis Paul, 10 Avenue Mnssena,

Níce, proprtetarío•...........•.•............•.
Bounín Paul, a/c 8eligman Bros, 18 Austin Friars

E C., capitalista .
Roberts, James Clovernook, Holway Road, Sherin~

gham, ministro ...............•....•...•....•..
Cooper, James, Charles, 5 Farningham Road, Tot

tenham, empregado .. ' ....•...•.....••.•. " •...
Stracham Davídson, WilHam Dalrymple, White

gates, Lindfleld, Hayward Heath, major .••..•...
Hopkins, Walter Bernard, Club Houee, Surrey

Street, Strand, W. C., engenheiro civil .
Callender, James O., Cammeray, Burghley Road,

Winsblecton, engenheiro .
Oharles Steel, Glasâryn, King Edward Road, New

Market, Herts, presidente de companhia ..•..•..•
Wise, Bernhard Ringrise 3, Plowden Buildíngs,

Temple, W. C., advogado•.••• u ••••••••••••••

Phipps, Edmund Constantine c/o Messers. Drnm
mond, 49 Oharing Oross W. «Sir~••••••...••••••

Russel, Charles Frederick, 144 Olive Road, West
Dulwíok, jogador de goIt proâssíonal. ..

Numero
d.

acçõcs

200

100

200

1.000

20

100
100

50
250

10

lO

50

100

500

500

10

10

100

250

250

250

250

200

io
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Nome, residcncia e profissão

Sadler, George Mos, Woodmaneote, Abbots Langley,
Herts, empregado no commereío.•....... ".... ". o

Woodward, Sudney, 6, Tyrawley Road, Fulham,
joalheiro .

Bengough, John, 8, Kensíngton Brescent, swaneea,
empregado••..•••••••..••••••• , • '" .

Me. Orosky, James Warren, 22 A, College Hil.l, E
C, engenheiro electricista .•••••'•.••••••.••..•..

Wcrthington, Samuel Worthington , The Mount,
Whitchurch Salop ;.;.

Smith, William Edward, La Gardinet Castel Guern
sey, capellão retirado (reformado) da Armada ..•.

Hallv Francís Henry, Cníel College, Oxford, clerigo .•.
Bruee, Charles steven 11, Claremont Road, Leith ,

Edínburgh , thesoureiro .
Bradyl, Mary Maria, Eastcourt OxtOD, Cheshire ca-

sada .
Davíes, oswald Hareourt, H. M. S. «Mars», Lundy

Island, tenente da armada ..
De Mello, Francisco Sebastião, eto D. Dalziel, 15Moor-

gato Street, E. C., negociante de borracha .
Fcrguson, Joho, Southfield House, Watford, Herts,

jornalista e membro do conselho legislativo..•..
Vagniez, Joseph Edward, 14, rue dos Jacobins, Amíens
François, Leonel Louis PascaJ, 34, ruo St.. Fuscíen,

Amíens .
Paure, J088ph, 199, avenue Victor Hugo, Paria ..•.. ,
De Lavtgerte, Maurtce, 12, place Vendôme, Pariz .
Mesuícr. Jules, 153, boulevard Haussmann, Pariz .
Lonoír, Cha.rles, ,2. boulevard du Théatre. Geneve .
Desroussoaux, Demmé, 9, rue Pillett Will, Pariz .
Ehret, Alfred, 17 rue de Milan, Pariz .
Benac, André, 14 rue de Clichy, Pariz , .
Boeekel, Jérémie, Rampa de Palet, Angoulême .
Voliant, Emil, 87, rue Jacques Dulud, Neullly .
Nathoríf, Ernest, Ll, rue Gustave Flaubol"é, ParIz .
Hedde, Joan, 70, rue Madame, Par'iz ' .
Symons, L. & Comp, 8, rue Rossiní, Parlz . .
Dettelbach Chai-les, rue Chrístopho Colomb, i8,

Paclz \ ......................•.......
Desrobert, A., 17,l'ue Druot, Pariz .
Gonse,Louís, 205, boulevard St. Germain, Pariz .
Braouezee Emmanuel, 25, rue St. Pétersbourg,

Pariz .
Baze, Armand, 45, rue de Maubeuge, PD,I'iz ...••.•.•.
Petín, Robert, 54 ruo de. Bassano, Pariz•••.........
Bcudeville, Raoul, 135, avenue de Víllíers, Pariz .
Balan, Julíe, 27, rue de Londres, Pariz, solteira .

851

Numero
de

eccões

25

25

5

iOO

500

200
200

25

20

15

250

100
7.200

7.200
8,600
8.600
8.600
1.800
1.800

000
000

1.000
000
000
000

1.000

720
450
400

500
200
90

135
90
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Nome, reeídencia e proüssãc

:Mascart, Nicolas, 176, rue de I'Ijniveralté, Partz ....
Mascart, Charles, 2, rue Mignet, Pariz .•.•• _..•.....
Masson, Chal'lc,'l& comp., .Lausanne, suíssa, ban-

queira .........•...... 0'0 0'0 •• 0'0 •••' •••••••••••••

Cuenod, Frankç Vevei, .suíssa, banqueiro •......•..•
Raverat, Georges, Chateau de Vlcnne, Prunoy, YODtlB
Welller, Lazare, 27, rue de Londres, Pariz .
Spitzel, Louis,-62, London 'NalI,.E. C., negociante ..•
Buckler & Norman, 4, Throgmorton AvenueE. C.,

corretores de fundos publicas .. 0'0 •••• , •••••• _•••••

Dalsiel, Harriet Sa1'a11 , 18,.Grosvenor Place, S. W.,
casada•...•.•.....•.••.•••...••.•. ~ ••.•.••••..

Dalzrels News Iimíted, 16, Moorgate street 8. C~ .. ;,.
Furness, CristophE'.r,23, UPP81' Brook Stre,;t vV. Sü',

membro do ParJameuto .
Horhek, James, 3,1. Farringdon Road, E. C .
De Romilly, Edouard Worms, E. Kassel, 1, rue An-

toíne Amaujd Passy, Par'Iz ,. , .•..•....
Rogers, Georgiano F., 100, stoane Streat, S. ';V •••••
Pyle, Ernest H. Ellioth, üerwent Ijouse, wímbtedon

Pat-k Road" Wimbledon ...••. '.... , ...•.... "....
Denny, Charlcs, wentworth, Ditton Hillm, capitalista
Hallet, wtíham Charle3,-BHham', Weybrldge, capíta-:

lista .
Pyle, Margaret vValker, 103, Sydney Place, Bath,

casada , ' ,., , .
Calmar-, Bertha, 84, Knlghtsbridge S. vV .
Duchanoy, Max, 8, avenue Perciei-, Pariz, engenheiro
Dillon, Alfredo. I, St. Mary Axe, E. C.......•..••..
Jaramillo Thotnas, 7, Prínces street, Oavendtah

SquareW .
Coode JohnC .• 78, Fenchurch Street, E. C.negoci-

ante de chá•... , , o•••••••••••

Norman ...llfred Cook, 4, Throgmorton Avenue,
E. C. corretor ,., _...•..............., .

Ashwin Hamilton, alc National Provincial Bank,
StrandW. C... lento do Dedham •••.••.••.••••.•

North Harry, .Lemon WeU, Elbum, Kent ......••...
Grace Valentine Raymond, 1-:1., Copthall Avenue,

E. C. ,.Ba.rão.....•....' , .......••. " .
Pyle Mary Jane Elliot, Derwent House, Wímbleden

Park Road, Wimbledon, casada.......•• , .
Garde-Brown, Ethe! lvIargaret-I03 Sydney Place,

Bath : ..
Sherman-Crawfcrd, Henry Francís 8 1/2 Angel

oourt, E.. C•.••••• o •• , •••.•••••••••••••••••••• ;"

Pope Helena Agnew, 21, Evelyn .Ga-rdens, South.Kan~
síngton.., '....•. " '." '" ,_ ,....•• ,.•.' ..

Numero
de

acçõeil

360
1.350

900
500
360

17.145
4.500

900

900
900

22.500
4.500

2.700
1.800

1.800
1.800

900

450
450
250
900

450

990

900

1.800
2.250

90

450

450

900

1.350



acres DO PODER EXEGU1'!YG

Nome, residencia e profissão

Baddely Stuar-t, Couuty Club, Brornley, Kent, cor-
retor de seguros............•....• ,; .. , .... ,', ..

Hallet Willíam Charles, Bilham W eybrídge, capita-
lista , .

Bernheim BerthoId, 41, Landsdowne Road, W. capi-
talista _ .

Uníted Investment Corporation Límíted, ,15, Moor-
gate Street, E. C......•. ,., ...•.•... , ..•...••..

Donelan, Cha.rIes Malachy, Winchester House ,
Putney, S. W. capítalista .

Koenigswerther Georges, "10, 8baftesbury Avenue,
engenheiro, , , , , .'. , , .

Bainbridge Emerson, 4, Wítehall court, S. W .. , .
Winslow Ernest Henry, 29, Dudley Gardeus, Ealing

W., capitalista ..
Hallett, wülíam Clharles, Bllham, Weybridge, capi-

talista .
United Investment Corporation Limited, 15, MOOl'-

gate street, E. C .
Weínbach Eugene, 19,.rue Seríbe, Pariz•• , .• -.,. ,'••••
Bergheim John Simeon.Belsize Court, Belsíze Park,

N. W .
Mathias, Jules, 53, avenue Montaine, Parízvcepíta-

Iísta .
De Mello, Francisco Sebastião, alc de E. Daziel , 15

Moorgate Street, E.O., negociante em bor-
racha. o o ••• o o o •• o·, •••• o •.~ • o· •••••• , •• ~ ••• o •• , •••

Total , ..

859

Numero
de

eccaes

450

1.350

1.080

5.805

2.250

3.500
1.000

2.250

4.500

800
1.800

1.000

500

20.000

173.822

Saibam todos que a. presente virem, que eu, John Wílllam
PeterJauralde, da cidade de Londres, tabellíão publico, devi
damente provido e juramentado. certifico' pela presente que o
annexo a esta certidão é cópia fiel da lista; dos acclonistas da
The de Mello Brazilian Eubber -Gompany, limited, conforme
consta das folhas de distribuição, rubricadas e, assignadas por
Charles Steel, presidente da. mesma companhía, e que me
foram nesta data apresentadas na séde da referida companhia,
em Salisoury House no 794, London Wall, nesta cidade.

Em fé e testemunho do que eu firmei a presente, que
selleí com o sello do meu oâíeío ,

Datada em Londres aos 17 de ag6sto de 1906. - A. D. - L,
W. P. laura/de, tabellião publico.

Estava o sello o!licia) do mesmo tabelllão, Reconheço ver'
dadeíra a asslgnatura retro de J. W. P. Jauralde, tabellião
publico desta Capital, .e, para constar onde eonvíee.. a pedido
do mesmo passeia presente, que assígneí e fíz 'sellar ·com·o
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seIlo das armas deste consulado da. Repnbltea dos Estado~
Unidos do Brazil em Londres, aos 17 de agosto de N06. _ Luiz
Augusto do; Costa, více-consuí ,

Estava. o sello do consulado do BraziI em Londres.
A data. e assígnaturs supra ínutilízavam urna estampilha do

sello consular brasileíro no valor de 5$000 ~

Todos os documentos precedentes estavam devidamente
seUados na Recebedoria da Capital Federal e as ãrmas do vice
consul do Brazil em Londres reconhecidas na Secretaria das
Relações Ex.teriorJs.

Nada, mais continham os referidos documentos, que bem e
fielmente verti do proprío original, ao qual me reporto.

Em fé do que passei a presente que selteí com o solto do
meu ofâcio e assigno nesta cidado do Rio de Janeiro, aos 20 de
setembro de 1906.

Rio de Janeiro. 20 de setembro de 19013. - E. D. Murray.
traductor publico juramentado.

DECRETO N. 6167 - DE 10 DE OUTUBRO DE 1006

Abro ao Ministerto da Mar-inha o credito de Ibra. 19.590 para despeaaa
de passagens, acqu.isição de renterial , remuneração da com missão
üscalísadora da construccão dos encouraçados e outros serviços.

o Presidente da Republioa dos Estados Unidos do Brazil
resolvo/usando da autortzacão contida li) § Ie do art. 7°
da lei D. 1453, de 30 de dezembro de lDÔ5, abrir ao Ministerio
da Marinha o credtto do f:. 19.~)90 para as despezas de passagens
e dífferencu de vencimentos, em petiz estrangeiro, da com
missão flscalízadora das obras, e dos ofâetaea que, para se aper
feiçoarem, forem assistir â oonstruoção dos navios, maehínas
e armamento, c, bem assim, para acquístcão do material não
incluído no eontracto para eonstrueção de tree encouraçados,
credito esse que, reunido ao de igual ímportancía aberto pelo
decreto n. 6090 A, de 23 de julho proxtmo passado, perfaz o
total de -5:; 39.180, constante da alludida autorização.

Rio de Janeiro. !O de outubro de 19013, 18' da Republica,

FRANCISOO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Julio CeSCI//' de Noronha.

DECRETO N. 6.168-DE 13 DE OUTUBRO DE 1906

Abre ao Ministerio da Guerra o credito extraordinar lo de 187:948$521'
destinado a dospczas com a construcção de uma muralha no edi
üoío do Collegíc Militar

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br'azil,
usando da autorização conferida pelo decreto legJslativo n, 1.525,
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desta. data, resolve abrir ao Minísterlo da Guerra o credito
extraordínarío de 147:94Sg52l, destinado a despezas com n.
construcção de uma muralha no edificio do Collegio Militar.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1906, 18° da Republtca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Francisco de Paula Argollo.

DEClmTü N. 6169- DE 13 DE OUTUBRO DE 1906

Concede aucoriaacâo no Banco do Braall para emíttir- notas
couvcraiveis á "Vista.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil.
attandendo ao que requereu o Banco do Brazil e em execução
da lei u. 1455, de 30 de dezembro de 1905, decreta:

Art. l ,'' llO Banco do 1>1'az11 (j conecdída autorízação para
receber deposites de ouro em moeda legal, entregando aos
depositantes quantia equivalente em notas eouversíveía á vistas,
fomeeídas pela. C<11X<1 de Amor-tizução ,

Os deposites de ouro serão conservados nos cofres do
Banco ú, diS)osiçào dos portadores de. notas', para garantia da
respectiva. emissão, nos termos do art. 41 dos seus estatutos,
parte segunda.

Art. 2.° A' medida que se forem realizando estes depositas,
o Banco r-equisibarã JUs Caixa de Amortização, por meio de
documento em que se declare a quantidade do ouro deposi
tado, notas ao por-tador, conversíveíe â vista e equivalentes ao
valor dos mesmos deposites.

Art. 3.° A CtÜXD, de Amor-tização, á vista da requisição c
dos documentos que lhe forem cxhihklcs, entregará. ao Banco
as notas no valor equivalente ao ouro depositado, pela fórma.
entre ambos combinada.

Art. 4.° O ouro depcsttado no Banco ficará {~disposição do
portador das notas. sem que a pretexto algum possa ter outro
destino, sob pena de ser cassada a presente autorização, e de
ficar, a.Iém disso, responsavcl civil c criminalmente a admi
nistração do Banco ou os directores que contravierem a este
preceito.

Art. 5.i> A' 'Proporção que so forem pagando ou recolhendo
as n-tas omittidas, o Banco Ira restttuíndo á. Caixa, as mesmas
notas, que serão desde lr'go íncíncrndas.

Art. (i,i> O Banco terá uma. conta 1':\ escrípturação especiaes
dessa emissão c incluirá aos balancetes monsaes. quo devem
ser publicados nos jornJ.8i3 de maior- círcutacão desta Capital
e no Diarío Officir;.Z, p, tmportancíc das notas em circulação.

Ar-L 7.i> As notas omjt~id.as. em virtude da presente auto
rização, serão recebidas pulo seu valor nominal em todas as
repartições fiscaes.
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Art. 8.Q Além do disposto no art. 1", o Banco poderã
tambem emlttir cheques-ouro, paga.vets á vista, ou requisitar
da Caixa de Amortização notas oonversí- lÍsávista,desde que
prove perante o Ministro da Fazenda que .xíste em seus cofres
dep .síto de OUl'O, de sua propriedade, qt garanta o valor da
emissão.

Art. 9.° Compete ao Ministro da Fazenda a suprema,fisca
Iízaçãodestas emissõ-es, podendo mandar elu, qualquer occ~sião,

eX-Dflicio. á requisição da Caixa de Amortização ou de qualquer
portador de notas emíttídas, verificara. exístencia dos depositas
em ouro nos cofres do Banco.

Art. 10. Revogam-se as dísposícõee em contrario.
Rio de Janeiro, i3 de outubro de 1906, 18"da Republica,

FRANCISCO D.E PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldode Bulhões.

DECRETO N. 6170-DE 13 DE OUTUBRO DE 1906

Abre ao Mínis ter io da Paaende o credito extnaor dínar-í'o de
2:293$525 para execução do decreto n . 1352,110 22 de
julho de 1905.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autcrízação constante do decreto legíslatívo n. 1521,
de 4 do corrente, resolvo abrir ao Mínísterío da Fazenda' oere
dito de 2,293$525, sendo 1:953$745 á verba-TbosouroFederal
e 339$780 á verba - Caixa de Amortização-c-para oecorrer ás
despezas resultantes da execução do decreto n. 1352, de
22 de julho de 1905, no período de julho a dezembro do
mesmo anno.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1906, 18° da Repnblica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIG'UES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 6171 - DE 13 DE OUTUBRO DE 1900

Abre ao Minis ter-to da Fazenda o credi to de 92:267$5iM para
pagamento ao tenente-coronel. reformado da brigada
policial Joaquim Jose de Caatro Sampaio Filho, em vir
tude de sentença Jud.ic iar-i a .

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil',
usando da autorização contida no art. 20, n. 18. da lei n, 1.31.6~

de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art, 33 da de
n. 1453, de 30 de dezembro do 1905, e a que se refere o decreto
n. 5875, de 27 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal de



AúTOS DO, PODER EXECUTIVO 863

Contas na conformidade do art. 20, § 2°, n. 2, Iettra 0, do
decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, resolve
abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 92:267$518
para. cumprrmeno da, carta precatoria. expedida pelo juiz
federal da I" Vara do Districto Federal, em 8 de [unho
do corrente anno, requlaitmdo o pagamento de principal
e custas a que foi a União condemuada por sentença do
mesmo Juiz, confirmada por aecordão do Supremo Tribunal
Federal n. 989, de 9 de agosto de IY05, na acção movida pelo
tenente-coronel reformado da brigada policial desta Capital
Joaquim JO.:ié de Castro Sampaio Filho, para annullação do de
ereto que o reformou naquelle posto.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1906, 18' da Republlca ,

FR:\l\"CISCO DE PAULA RODRIG'CES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 6172 - DE 13 DE OUTUBRO DE 1906

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 100:000$, ouro,
supplementa r á verba n. :10 do ar-t, 25 da lei n. 1453, de
30 de dezembro de 1905, para pagamento- de eneommendas
de notas.

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos dó .Brasil,
usando da autorização constante do decreto legislativo fi.15M,
de 4do corrente, resolve abrtr ao Mínísterío da Fazenda o ore
dito de 100:000$, ou.o, supplementar á verba n, 10do art. 25 da
lei n, 1453, de 30 de dezembro de 19Q5, para occorreriãs des
pezas resultantes deenoommondas de notas,

Rio de Janeiro, 13de outubro de 1906, 18' da Republíca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETON. 6173-DE 13 DE OUTUBRO DE 1906

Abre ao Mints ter-io da Fazenda o credito de 33:020$736, para
pagamento ao alferes reformado da brigada policial Her
culano Teixeira de Magalhães, em vírtude de sentença
judictar-ia.

O Presidente da Republíea dos Estados Unidos do Brasil.
usando da autorização contida no art. 20, n. 18. da lei
n. 1316, de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33
da lei n. 1453, de 30 de dezembrc de 1905, e a que se refere o
decreto n. 5875, de 27 de janeiro' ultimo, e tendo ouvido o
Tr-ibunal de Contas, na conformidade. do art. 2°" § 2°) n . 2)
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lettra c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro
de 1896, resolve abrir ao Mínisterto da Fazenda o credito de
33:020$736, para pagamento da carta precatoría expedida pelo
juiz federal da I' Vara do Districto Federal, em 5 de julho do
corrente anno, requisitando o pagamento de principal e custas,
a que foi ccndemnada a União por sentença do mesmo juiz,
confirmada pelo accordão do Supremo Tribunal Federal n. 602,
de 20 de janeiro ultimo, na acção movida pelo alferes reter
mado da brigada policial desta Capital, Herculano Teixeira de
Magalhães, para annullação do decreto que o reformou naquelle
posto.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1906, 18' da Republíca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALYES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO'N. 6.174 -DE 15 DE 01JTUBRO DE 1906

Ca-ca mais uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na
comarca de Bocaina, no Estado de S. Paulo..

O Presidente da Republíea dos Estados Unidos do Brazil,
pua execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco. Fica creada na guarda nacional da comarca
de Boeaina. no Estado de S. Paulo, uma brigada de infantaria
com a designação de l63ll>, que se constítuírã de tres batalhões
do serviço actí vo TIs. 487, 488 c 489 e um do da reserva
n. 163, os quaes se organizarão com os guardas qualifica/los nos
dístríctos da referida comarca; revogadas as disposições em
contrario.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1905, 18(1 da Republíca,

FRANCISCO DE PAUI,A RODRIGUES AIiVES.

FeUx Gaepcr de Barros e Almeida.

DECRETO N. 6175-DE i5 DE OUTUBRO DE 190ô

Abre ao Mtnistcrio da Justiça o Nceoctos inter- ores o credito de
24:465$368, supplementar á vcrbà n, 15 do ai-t . 2° da lei de
orçamento do exercício de 1906 para deapez as ela. rubrica
'" Guarda C:y;1 »,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil.
usando da autorização concedida pelo art. Io do decreto legis
lativo n. 1.326, de 2 de janeiro de 1905, e ouvido o Tribunal de
Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regulamento approvado
pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896, resolve
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abril' ao Mtuisteclo da Justiça c Negocias Interiores o credito
de 24:465$368, supplementar á verba n. l5 do art. 2' da Ieí de
orçamento do exercício de 1906, para occorrer ãs despézas com
guardas civis, constantes da. demonstração junta e provenientes
da reorganização de que trata o decreto n. .6.042, de 23' de
maio ultimo.

Rio do Janeiro, lo de outubro de 1906, 18' da Republica,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Feliz Gaspar de Barres e Almeida.

Demcneta-eção do cr-edrto preciso para pagamento dos guardas,
civis, de accor'do com a reorganização de que trata o de
creto n, 6042, de 23 de medo de 1905.

DESPEZA PAGA DE JANEIRO A JUNHO DE 1906

Aviso TI. 685, do 12 de fevereiro,
Aviso n , 1150, de 4: de abrtl , ....
Aviso n . 1129, de 13 de março ..
Aviso n, li2J, de i7 de abril, ...
Aviso n, 1657, de 10 de abrtl, ..•
Aviso n. 2133, de 1 t de maio ...
Aviso n. 21 D8, de 15 de maio ..,..
Aviso n. 2244, do 17 de maio...•
Aviso n , 2584, de 9 de junho .
Aviso n , 2:)08, de 9 de julho: .
Aviso n. 2995, de 11 de julho .
Aviso n , 3370, de 11 de agosto ..
Aviso n, 3442, de 16 de agosto ...
Aviso n , 3676, de 4 de setembro.

DESPEZA POR PAGAR DE AGOSTO A
DEZEMBRO 'DE 1906 (DE ACCÔR
DO COM o AR'f. 2° DO CITADO
llECRETO x. 6042)

163 guardas de la classe a. 6$500.
~i24 guardas de 2(>, classe ,1, 0*...

73: 150$984
39$984

65:192;\880
59$976

71:876$046
"3'i:3"0

69:278iii5ii6
221;3920

72: 722~)812
219.$928

77:894$754
80:633S8i8

51$984
284,$896

162:103$500
247:860$000

511:671$868

409:963$500

921:635$368
Credito da rubrrca - Guarda Civil - da verba

n , 15 da lei de orçamento do exercido
de 1906........ 897:170$000

Credito supplcmentar preciso................ 24:465$368

Primeira secção da Directoria da Contabilidade da Secre
taria da Justiça e Negocias Interíores, 4 de outubro de 1906.
C!w1)alho e Souza, director da secção ínteríno , Visto, Jose C. de
Souaa Bordíoii, director-geral.

Executivo - 1906 .5
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nr;CRETO N. 6176- DE 15 DE OUTUBRO DE 1906

Abre ao Mínisterio da Justiça e Negocies Interiores o credito éstraor
dtnerto de 6:000$, para occorrer , no exercício vigente, ao paga
mento do aluguel da casa em que funcciona o Instituto do Pro~
teccão e .éssístencia é Infancia do Rio de Janeiro.

o Presidente da República dos Estados Unidos do BrazU,
usando da autorização concedida pelo decreto Iegíslatívo o. 1530,
desta; data, resolve abrir ao Ministerio da Justlça e Negocias
Interiores o credito extraordinario de 6: 000$, para oecorrer t

no exercício vigente, ao pagamento do aluguel da casa em que
funcciona o Instituía de Protecção e Assistencía á ínfancía do
Rio de Janeiro, nos termos do decreto n. 1154, de 7 de janeiro
de 1904.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1905,18' da Republíca,

FH.A~ClSCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Felix Gaspar de Barros e A.lmeida.

DECRl.~TO N. 6.177-DE 16 DE, OUTUBRO DE 1006

Cr êa um Consulado em Chr-istiania

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil :
Usando da autorização concedida pelo art. 3° da. Lei n. 322,

de 8 de novembro de i895,
Decreta :
Artigo uníco. Fica crendo um Consulado em Christlauia,

Reino da Noruega.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1906, 18' da Republíea,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Rio-Branco.

DECRETO N. 6178- DE 16 DE OUTUBRO DE 1906

Concede autorização a Companhia Herdeiros Bowmr:r,n, limited,
para Funccionar na Republica

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Herdeiros Bowman,
limited, devidamente representada, decreta:

Artigo unico, E' concedida. autorização á Companhia Her
deiros Bowman, Zimited, para funccionar na Republica, com
os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a, este
acompanham, asstgnadas pelo Ministro da Industría, Viação
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e Obras Publicas, ficando a mesma companhia obrigada ao
cumprimento das formalidades. exigidas pela legislação em
vigor.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1906, 18' da Ttepublica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Law'o Seoeriano Müller.

Clausulas que acompan~am odecreto o, 6178, desta data
I

A Companhia Herdeiros B01JY1i1,an, limited, é obrigada a
ter um 'representante no Brazil, com plenos e Illímítedos po
deres para tratar e definitivamente resolver as questões que se
suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares,
podendo ser demandado e receber citação inicial pela com
panhia.

il

Todos os actos praticados no BrazU ficarão sujeítos uníea
mente I1s respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção de
seus tribunaes [udícíarlos ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer
excepção fundada em seus estatutos, cujas disposições não pode
rão servir de base para qualquer reclamação concernente á
execução das obras ou serviços a que elles se referem.

HI

Fica dependente de autorização do Governo qualquer
alteração que a referida companhia tenha de fazer' nos respe
ctivos estatutos. Ser-lhe-ha cassada a autorização para func
cíonar na Republíca, si infringir esta clausula,

IV
Fica entendido que a autorização edada sem prejuízo do

principio 'de se achar a companhia sujeita ás disposições do
direito nacíonal, que regem as sociedades anonymas,

V

A ínrracção de qualquer das clausulas para a qual não
esteja comrnínada pena especial, será punida com a multa de
1:00U$ a 5:000$ e. no caso de reíueldencia, pela cassação da
autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam
as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1906,- Lauro Severinno
Müller.
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Eu, abaixo assignado, Horatío Arthur Erith de Pínna, ta...
bellião publico de notas nesta cidade de Londres, por alvará.
régio devidameI1te admiütido e ajuramentado, certifico ·pela
presente que a assignatura e se110 subscríptos e affixados no fim'
da deliberação especial na língua íngíoza annexa, são ver da":
deíros do Sr. James Walter Whítelan, tabellíão publico da cí
dade de Dumfries (Esco;:;sia), o merece inteira fé e credito em
juizo e féra dél;e.

E que o documento na língua portugueza que segue é
traducção fiel e verdadeira da dita deliberação especial.

Em' testemunho do que dou a presente certidão que sub
screvo e séllo em publico e razo, nesta cidade de Londres, aos
seis dias do mez de março de 1006.

Em testemunho da verdade -A. H. E. de PiNna,tabellião
publico.

I ....eis Ji....elativas á eO:n.lpanhia

Companhia de responsabilidade limitada por acçôes

DELIBERAqÃO ESPECIAL DE ~(H.8RDEIROS nOWMAN, LBIITED »

Tomada a 31 de Janeiro de 1906.
Confirmada em 26 de fevereiro de 1906.
Em uma, asseIDblé~ geral extraordínaría da. companhia.

acima. referida, devidamente convocada e celebrada. na sede
social da. companhia, Iown HaU Bríredings, Lokerbie, no con
dado da.Dumfriesshire, Escossla, no dia 31 de janeiro de 1906,
foi devidamente tomada a seguinte deliberação especial, e em
uma assembléa geral extraorrítna-Ia subsequente da referida
companhia, tamoem devidamente convocada e celebrada no
mesmo legar no dia 26 de fevereiro de 1906, foi devidamente
confírmada a citar.\a. deliberação especial, a sabere

« Que o art. 26 dos estatutos fique reformado intercalando
depois da palavra marido na sua linha II, palavras» ou filhos,
filhas, irmãos ou irmã".

O presidente, W. Maitla~ldHeríot,
Datada de 26 de fevereiro de 1906.
Eu, James Walter Whitelan, morador em Dumfries, na

Eseossia solicitador tabellião de notas, certifico pela presente
que a. assígnatura W. Maltland Herlotv-subserlpta no fim da
anterior deliberação especial é do punho e Iettre do citado W.
Maitland Heriote foi por elle assígnada perante mím c-- J. W.
Whitelm,l, tabelhão de notas.

Reconheço verdadeira a assígnatura neste documento de
H. A. E. de Pinna, tabellíão publico desta Capital, e para
constar onde convier j a pedido do mesmo, passei a presente?
que assígneí, e fiz seUar com osello das armas deste Consu
lado na Republiea dos Estados Unidos do Brazíl em Londres,
aos sete de março de 1906.- F. AZ1)6S Vieira, consul geral,
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Reconheço verdadeira a asstgnatura do Sr. F. Alves Vieil'a,
consul geral do Brazil em Londres •. E, para constar, passo o
presente, que assígno, nesta cidade do Reeífe,

Alfandega,27 de março de 19ü6.-Uanoel Pinto àa Fonseca,
inspector.

Eu, Horatio Arthur Erith de Pínna, tabeUíão publiCO de
notas em exercício nesta cidade de Londres,"certifico a quem a
presente possa interessar:

Que os documentos. que aqui vão ermexos, são respectíva
mente versões fieis e verdadeíràs do certificado de Incorporação,
eseríptura da Associação e Estatutos, igualmente annexos, da
Companhia denominada Eerâesro» Bowrnan, Limited, estabelecída
na Eseossla,

Que a assígnatura subscripta no citado certificado da in
corporação, escríptura da assoctação e estatutos, língua íngleza
que díz e R. R. Mac Gregor », é a verdadeira e do proprio punho
e letra do Sr. R. R. Mac Grego!', Locum Tenens registrador
de companhias anonymas de responsabilidade limitada da Es
cossía, e que o sello nelles documentos estampados é o verda
deiro sello da Repartição de Registro de Companhias Anonymas
da Escossia,

Em testemunho do quo e para fazer constar onde convier,
passo a presente certidão, a qual fiz sellar coro a sello das
minhas notas e assígno em publico e razo, nesta cidade de
Londres, aos sete dias do mez de fevereiro de ]906.- Em teste
munho da verdade - H. A. E. de Pinna, tabelltãopublíeo,

Reconheço verdadeira <}, assignatura retro de H. A. E. de
Plnna, tabellíão publico desta capital, e para. constar onde eon
"Vier, a pedido do mesmo. passar a presente, que assígnei 6 fI.z
sellar com o sello das armes deste Consulado da Republdca dos
Estados Unidos do Brazil em Londres, aos oito de fevereiro' de
1906.- F. Alves Vieira, consul geral,

Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. F. Alves' Vieira,
consul geral do Brazil em Londres. E para. constar, passo o
presente, que assigno, nesta CIdade do Recife. Alfandega, 22
Março de 1906. -Manoel Pinto da Fonseca, ínspector.

Leis sobre <coUlpanhias~annos de
]JS6~ ... .1900

Sociedade de responsabilidade limitada por acçães

CONTRACTO SOCIAL E ESTATUTOS DE «HERDEIROS BOWMAN, LIMJ!TED»

Incorporada a 20 de dezembro- de :1905

CERTIFICADO DO INCORPORADOR DE UMA COMPANHIA

Pela. presente certifico que a. Companhia Herdeiros Boomon,
Limited) foi incorporada. como uma Sociedade Ariouyma
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de Responsabilidade Limitada, de accordo com as Ieís de 18.62
ao 1900, concernentes ao companhias, aos 20 dias de dezembro
de 1905.

Outorgado e assígnado por mim em Edimburgo, aos nove
dias de janeiro de 1905.

Pelo Registrador de Sociedades Anonymas da Escossia _
R. R. Macgreg.,..

(SeIlo do registrador.)
Lei de 1862 sobre Compenhías, seco 174.
Principal arohrvado 20 de dezembro de 1905.
(SeHo. )

Leis sobre oocmpecnb.te.s , e.nzao-s d.e 186,2
a 1900

Sociedade de responsabilidade limitada por acçôes

CONTRACTO SOCIAL DE « HERDEIROS BOW1.1AN, LIMITED»

1. A denominação da, companhia é «Herdeiros Bowman,
limíted».

2. A séde social da companhia será. situada na Escossia.
3. Os fins para os quaes se estabelece a companhia são:
1, levar 11 etreito a conversão em uma companhia por

seções de fundição e empresa do engenheiros fundídorcs, que
exercem na cidade do Recife, Pernambuco, no Brazil, os her..,
deíros do talleeído David Wíllíam Bowman, sob a razão ou
:firma de e Herdeiros Bowman », e nesse intuito adquirir, se
gundo as condições de um contracto em projecto, que foi redigido
e assígnado para poder ser identificado por Harold Browon,
domicilia.doem Bond Court n, 2, Walbrock, Londres, advogado,
a totalidade ou qualquer parte da propriedade e actívo da
referida empreza, e levar a effeito os aecôrdos expressados no
citado eontracto, ou convir em qualquer modificação ou alte
ração das suas condições, ou celebrar qualquer. outro contracto
relativamente á acquísíção das premissas, queo conselho de
administração da companhia de tempos a tempos julgar con
veniente, e emprehender e exercer qualquer negocio quo .a
juizo do conselho possa ser exercido, com vantagem em relação
com a empreza acima oítada ; .

2, comprar ou adquirir quaesquer 'terrenos, habitações,
ímmobílíartos, edífleíos, machínas, material, direitos de pa
tente, marcas de fabrica on prívílegíos, acções ou valores de
qualquer companhia e, em geral, quaesquer bens de qualquer
classe que seja que o conselho julgar apropriados aos interesses
desta companhia, e encarregar-se de obrigações e responsabili
dades de toda a classe e especíe, quer em nome da companhia,
quer de outros j

3, pedir emprestado ou levantar dinheiro e hypothecar
e onerar a empreza e todos ou quaesquer dos bens moveis
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e ímrnoveís, presentes ou futuros e.todo e qualquer parte do
capital na companhia por cobrar em qualquer época;

4, pagar o preço de qnaesquer bens ou direitos adquiridos
pela companhia, quer em dinheiro, quer em aoções, ou então
coro quaesquer valores que a companhia tiver a faculdade de
emittir, ou em parte de um modo ou em parte de outro, e em
geral, nas condições que os díreetores approvarem;

5, vender, arrendar, converter em dinheiro, trocar ou de
outro modo aproveitar ou realizar a empresa, bens, aetívo
e effeítos da companhia, ou qualquer parte dos mesmos, pela
equtvalencta do valor que a companhia julgar conveniente, e
accettar pagamento delles quer em dínheíro, quer em presta
ções, ou de outro modo. ou em acções de qualquer companhia
integralizadas quer inteira quer pareíaímente, e, ou, com ou
sem direitos di.íferidos ou preferentes relativamente a dividen
dos ou reembolso de capital ou de outro modo, ou com hYPOR
theca, ou âebentoree, deõensure stock, debenturee hypothecarios,
ou outros valeres de qualquer companhia, ou em parte de um
modo e em parte de outro ou de outros, e em geral nas con
dições que o conselho approvar;

6, pagar to <los os gastos, da promoção ou íncorporacão desta.
companhia referentes a ellas, ou de qualquer outra companhia
em que esta companhia estiver interessada ou teucionar Inte...
ressar-se, e de obter a subscripção do capital em aeções e
debentures desta companhia ou de qualquer outra, conforme
fica dito, e quaesquer commíssões ou remuneração a corretores
ou a outros por terem conseguido ou garantido subsccipções
para quaesquer das aecões, deõentures hypothecaeíos, âeõentoree,
debe-uure stcek ou outros valores ou bens desta ou de qualquer
outra companhia, como fica dito, ou por terem eubscrlptc,
collocado, vendido ou de outro modo realizado os mesmos, ou
contribuído para isso, ou por terem conseguido ou obtido liqui
dação e cotação de qualquer parte desse capital em aeções ou
'Valores nas Bolsas de Londres, do estrangeiro, calúnias ou
províucías ;

7, dar todos os passos necessaríos e adequados, e fazer
todos os ectce necessarios e proprios perante o Parlamento ou
com as autoridades Iccaes, muuieipaes, ou outras, de qual
quer lagar onde a companhia ttver interesses, ou levar avante
quaesquec negociações ou operações, com o fim de promover
dírecta ou indirectamente os interesses dos seus accíonistas ;

8, obter o registro, incorporação ou reconhecimento da
companhia, dentro e debaixo das leis de qualquer logar fóra
do Reino Unido;

9, dar pensões, gratificações, doações e emolumentos a
qualquer individuo que em qualquer época se achar ao serviço
da companhia;

10, distribuir entre os socíos, em numerario, quaesquer
bens da companhia, quer por via de dividendo quer por reemo
bolso de capital;
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Nomes, endereços e descrtpções dos subscríptorce

11, em geral fazer quantas outras cousas forem Incíden
taes ou que os dírectores julgarem conducentes aos fins acima
referidos ou a qualquer delles.

4. A responsabilidade dos sócios é limitada.
5. O capital nominal da companhia é de ,~ 10.000 dividido

em 10.000 aeções de f, I cada uma, ficando entendido que quaes,
quer das aoções da companhia por' emtttír em qualquer época,
e quaesquer aeções novas que de tempos a tempos venham a
ser creadas, poderão ser de tempos a tempos emittidaa com
qualquer garantia, ou qualquer direito preferente, quer trela
tívamente a dividendo quer ao reembolso de capital, ou um ·0
outro, ou qualquer outro privilegio especial, ou vantagem
sobre quaesquer acções anteriormente emítttdas, ou para
serem então ermttídas ou com quaesquer direi tos dífferfdos -em
comparação de quaesquer acçõas anteriormente emitudas ou
para serem então omittidas ou sujeitas a quaesquer condições
ou provisões, e com qualquer direito especial de votar ou sem
nenhum direito de votar, e em geral nas condições que de
tempos a tempos forem determinadas.

Nós, as varias pessoas cujos nomes e endereços vão sub
scriptos, desejamos ser constttuídos em uma companhia de
accordo com o presente contracto socíat, o concordamos respe
ctivamente em tomar o numero de acções do capital da com
panhia estipulado junto aos nossos nomes respectivos.

Numero de
acções to
madas por
cada sub-
scr-iptor

W. Maitland Heriot, Whitecroft, Ruthwell, Es
cossía, propríetario..........•..............•

Graee Maitland Heríot, Whitecroft, Ruthwel!, Es-
cossía, solteira ..•.•.••..•...•....••.•.•...•.

Alex , GUroy, 54 BeU Street, Duudee, negociante ..
H. B. Gilroy, 54 BeU Street, Dundee, negociante .•
C. E. Gilroy, 54 Bel!Street, Dundee, negociante ••
E. G. Gilroy, Ballumbie, Dundee, solteira ......•.
Kate Maclean, Gratwíche, Cheam Road Sutton,

casada ....•...•...••..........••..•... ; ......
Wm. Gordon, 60 South street, st. Andrews, Es-

oossía .

Uma acção

Uma aoção
Uma aeção
Uma aeção
ürna aeção
Uma aeção

Uma acção

Uma acção

Datado de 19 de dezembro de 1905.
Testemunha das anteriores assígnaturas de William Mai

tland Heriot e Graee Maitland Heriot - .i1im·y Watson, testemu
nha,· Whitecroft Ruthwell, Eseóssía, creada.

, Testemunha das antertorés assignaturas de Alexaader
Gibroy, Harold Bowan Gilroy, Charles Edward Gilroy, Eliza
Grace Gilroy - W. Bain, testemunha, tresoureíro, 54 Bell,
Street Dundee, caixeiro.
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Testemunha da anterior assígnatura de Kate Maclean 
Â. FI'. Goneçieore, 2 Bond Court, 'Nalbrook, London E. C. em
pregado, testemunha.

Testemunha da anterior assignatura Wrn. Gordan - F'.
A. Fairlie , Beldorny, Naim, St. Andrews, propríetarío, teste-
munha. '

E' copia verdadeira certificada por R. R. Mac, Gregor.
pelo registrador de Sociedades Anonymas. Edimburgo, 19 de
janeiro de i 906. (8eHo).

Principal archivado, 20 de dezembro, i905. (SeBo).

Leis J:~ela'tivas a cO:n:D.panh.ias, allnos
de 1862 a 1.900

COMPANHIA LnUTADA POR ACÇÕES

Estatutos de «. Herdeiros Bo,vmanLimited»

TABELLA A

i. As disposições contidas na tabella A do Primeiro Appen
dice da lei de 186 relativa a companhías, não serão applieaveis
ã companhia, excepto em tanto quanto ellas forem repetidas ou
contidas nestes estatutos.

Interpretações

2. Nestes estatutos as palavras que significarem somente
o numero singular incluem o numero plural e vice-versa ; as
palavras que significarem sómente o genero masculino incluem
o genero feminino; e as palavras que significarem pessoas
incluem companhias e corporacões, e corpos do Governo, rnu
nícípaes e outros corpos publícos.

Contractos

3. A companhia é formada primariamente com o fim cons
tanste do eontraeto social, clausula 3, sub-clausula 1, e para
cumprir e dar effeito aos accôr.ros espeeiflcados no projecto de
contracto na referida sub-clausula 1, e em conformidade a
companhia logo depois de incorporada celebrará um contracto
na forma do referido projecto de contraeto, quer com modifi
cação quer sem ella, conforme os directores julgarem conve
niente. Todos, ou alguns dos vendedores no referido projecto
de eontracto, ou pessoas que representarem os seus interesses
respectivamente, serão os primeiros directoree da companhia,
e interessados como vendedores a esta companhia e promotores
della, porém, elles e todos os mais directores desta companhia
( si os houverj.. ficam todavia autorizados pela presente para
obrarem como directores desta companhta com o fim de cele
brar, em nome e da. parte desta companhia, o referido con
tracto,e quaesquer outros contractos, escríptnras ou documentos
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que forem necessarios ~ara dar pleno e~eito ao referido con
tracto· 8 para cumprir o mesmo. Nao será ímpugnadj a
operação quer por esta companhia; quer por qualquer sacio
credor, ou líquídatarío della, fundado em que os vendedores
ou quuesquer delles ou quaesquer outras taes pessoas. são pro
motores delta, ou qna como taes, ou como dírectores desta
companhia, eUesteero relações âducíarlas para com esta com
panhia e os vendedores terão direito a receber e reter todos
os fundos e acções a elles pagaveís, segundo o referido eon
tracto ou qualquer modificação delle, e o mesmo não âearã
sujeito a ser posto de parte, nem será feita reclamação alguma
por esta companhia, ou por qualquer socío, credor ou liquida
tarío della, contra 08 vendedores ou qualquer outra tal pessoa,
quer fundada em que como promotores ou agentes ou díre
dores desta companhia ou d3 outro modo elles teem relações
flducíarlas com esta companhia. nem com fundamento algum,
e todo o socio original e futuro desta companhia será tido por
bem inteirado do contendo dos referidos coutraetos e por ter
sanceionado os mesmos, e ter concordado em se obrigar por
elIes.

Alteração de direiíoe

4. Os direitos ou privilegias ínherentes a qualquer classe
de acções, ou Qualquer parte dellas, quer emítcídas quer não,
poderão ser affactados, alteradoa, modificados, ou epplícadcs,
de qualquer maneira que fór sauccíonada por uma deliberação
extraordínarta (segundo vae definida. pela secção 12\1 da lei de
1862 relativa a companhias). tomada em uma assembléa geral
em separado dos possuidores, da classe de acções cujos direitos
houver' de ser assim aífectados, alterados, modificados, ou
applicados. A qualquer de taes assembléas geraes serão appli
cavcís, 'ít~utatis mutandis, todas as disposições destes estatutos,
porém, de modo que o numero competente necessario seja for
mado de soelos da classe, possuindo ou representando por man
dataria uma metade do capital pago ou creditado como pago,
sobre as acções emittidas da referida classe, e que os possui
dores de acções daquella classe tenham igual direito de votar
que os possuidores de aeções ordínarías teriam em uma assem
bléa geral da companhia.

.Acçoes
5. Todas as acções ficarão á disposição dos directores, e

elles poderão repartn- ou de outro modo reallzal-as, ás pessoas,
nas épocas e nas condiçõesque elles julgarem convenientes.

6. Si houver duas ou mais pessoas ínscriptas como coo
proprietarios de qualquer acção, qualquer dessas pessoas po
derá passar recibos efâcazes de quaesquer dívídendos, bonifi
cações ou outros fundos em dinheiro pagaveís a respeito dessas
acções.

7. Todo o accíonísta ínscrípto terá direito, sem pagamento,
a uma certidão, debaixo do se1lo da companhia. especíãcando as
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accões por eUe possuídas e a ímportancia paga. sobre ella,
porém, no caso de coopropríetaríos a companhia não será obri
gada a emittir mais de uma certidão a todos os cooproprie
taríos, e a entrega dessa certidão a qualquer delles constituirâ
entrega sufflcíente para todos.

Prestações

8. Osdíreetores. poderão em qualquer época, e de tempos
a tempos, si e quando elles julgarem necessarío fazel-o, redigir
regulamentos internos providenciando para a exígencía e obri
gação do pagamento de prestações sobre aoções, e para a con
fiscação dellas na falta de pagamento dessas prestações; e po
darão fazer de tempos a tempos reforma dos referidos regula
mentos internos, e esses regulamentos internos e quaesquer
reformas dellas, terão a mesma força. e e1feito como se tíves
Sem sido Incluídos nestes estatutos e formado parte delles,
porém, nenhum desses regulamentos ou reformas entrará em
"Vigor antes da expiração de um mez civil depois de ser en
tregue aviso delle aos accíontstas da maneira abaixo indicada
nestes estatutos.

o. Sujeito as restricções destes estatutos, qualquer accio
nísta poderá. transferir todas ou qualquer das suas acçõos por
meio de transferencia do modo corrente usual, porem, toda a
transferencia deverá ser depositada no escnptcrío da compa
nhia, juntamente com a certidão das acções a transferir, e
qualquer outra prova. (si a houver), que os dírcctores possam
exigir para comprovar o titulo do cedente ou o seu direitos.
transferir as aeções.

10. Poderá cobrar-se pelo registro de cada transferencía
uma taxa que não passe de dons schíítíngs e seis pences por
cada transferencla, segundo os directores determinarem de
tempos a tempos.

1L No caso do fallecímento de um accíonísta, o sobre
vivente ou sobreviventes, onde o fallecído foi eoopropríetarlo,
e os testamenteiros ou administradores do falleeido onde foi
possuidor único, serão as uuioas pessoas reconhecidas pela
companhia como tendo direito ás suas aeções,

AsseinblJas qeraee

12. Uma assembléa geral (que se chamará assembléa
prescripta p ela lei), celebrar-se-á dentro de um prazo que
não seja menos de um mez, nem mais de tres mezes da data ..
em que a companhia tem direito a começar os negocias.
Uma assemhláa geral se celebrará no anno de 1905, e uma vez
em cada anno seguinte, e essas asserobléas geraes, ultimamente
mencionadas, serão denominadas assembléas ordínarías, Todas
as mais assembléas geraes serão denominadas extraordlnarías,
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Todas as assembléas geraes se verificarão na época. e no Ioear
que rorem determinados pela companhia em asseIXibléa gerQal
ou, Da falta disso, conforme dispuzer o conselho.'

13. Dar-se-á aviso de cada assernbléa geral com anteci
pação de sete dias completos, indicando logar-, o dia e a hora
da reunião, e, no caso de negocio especial. a natureza geral
desse negocio, porém, com o consentimento por escripto de
todos os acclonlstas ; poder-·se-à convocar uma assembléa com
aviso mais curto I e de maneira que os accíonístas julgarem
conveniente. A omissão accidental de da..r aviso de qualquer
assernbléa a qualquer accíonísta ou por não recebel-o elle, não
invalidará qualquer deliberação tomada ou aeto verificado em
qualquer dessas assembléas.

14. Oonsíderar-se-ã como negocio especial todo aquelle
que se t,,:,atar em urna assembléa oxsraordínaría, e todo aquelle
que se tratar em uma assembléa or-dinarta, salvo a approvação
de um dividendo. a deliberação das contas- e balancetes e dos
relatarias ordíuaríos dos dírectores e conselho fiscal, a eleição
de um conselheiro ou conselheiros físcaes e de directores e
outros offíeiaes em lagar daquelles que se retirarem na assem
bléa, quer por votação quer por outro modo, e o estabelecí
monto da remuneração do conselho fiscal e dos dírectores.
'I'res accíonistas presentes em pessoa constituirão um numero
competente para todos 02 effeitos,

15. O presidente (si o houver) do conselho de adminis
tração presidira em cada. assembléa geral. porém si o pre ..
sídente não estiver presente e disposto a presidir, os accíontstas
elegerão outro accíomsta presente para presidente da assem..
bléa,

16. Em cada assombléa ge.al qualquer deliberação sub
mettída á votação da assembléa será decidida na "rotação
symbolíca por urna maioria de votos emíttidos nessa votação
symbolíca, a não ser que. antes de se fazer ou ao fa-zer-se a.
declaração do resultado da votação symbolíca, seja pedido por
escripto um escrutín.o por qualquer accíonísta presente em
pessoa ou por mandatarío e com direito a votar a, salvo no
caso de ser assim pedido um escrutinio, a declaração do presí
dente da assembléa estabelecendo que uma deliberação foi
approvada, ou approvada por unanimidade, ou por uma
maioria particular, ou perdida, será concludente, e um assento
em tal sentido feito no livro das actas da companhía será
prova sufticiente do facto, sem prova do numero ou proporção
dos votos registrados a favor ou contra essa deliberação.

17. Si fôr pedido um escrutínío, segundo fica dito, prati
car-se-á na época e no legar, quer immediatamente quer
depois de um adiamento, e da maneira. que ° presidente dis
puzer, e o resultado do escrutínío será considerado como a
decisão da. assembléa em que foi pedido o escrutínío.

18. Não poderá ser pedido um esorutínío por occasíão da
eleição do presidente de uma assembléa ou relativamente a.
qualquer questão de adiamento.
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19. No caso de haver empate. quer na 'Votação symbolíca
quer no escrutínío, O presidente da assembléa terá. direito a um
segundo voto ou voto prepoderante,

veres dos accionistas

20. Na votação symbolíca todo o accíonista, que como par
ticular se achar presente em pessoa" ou como cOJ:poração se
achar representado por procuração, terá um voto e um voto só
mente. Por oceasião de um escrutínio todo o aecíonísta terá um
voto por cada acção, e esse voto poderá ser emítüdo ou pes
soalmente ou por procuração.

21. Quando houver duas ou mais pessoas coproprletarlas
de uma acção, uma só dessas pessoas terá direito a votar, e no
caso de se suscitar qualquer questão Do respeito da pessoa que
deve exercer esse direito, resolver-se-lia peja ordem em que se
acharem os Domes no registro dos accícnístas.

22. A escrlptura, em que se nomeía um meodatarlo, será
por escripto eseígneda pela constítumte ou seu procurador será
devidamente autorizado, ou si °referido constituinte fôr uma
corporação. então debaixo do seu seIlo social ou da assígnatura
de algum offlcial ou procurador devidamente autorizado por es~
cripta para esse effeíto,

23. Ne~huma pessoa poderá. obrar como mandataríorem
uma essemllíéa geral a não ser que tenha díreíto próprio para
assistir e votar nossa assernbléa, ou que seja ofâcial ou procura
dor de uma corporação, que possua uma acção habilitando o poso
suidor a votar nessa assembléa,

24. A escrlptura, em que se nomear um mandatario.junta
mente com a procuração ou outra autorização (si a houver) em
virtude da qual se assígnou, deverá ser depositada na séde so
cial pelo menos quarenta e oito horas antes da hora marcada,
para celebrar-se a assembléa em que a pessoa nomeada em tal
escríptura tenciona votar, de outro modo a pessoa assim no
meada não poderá. votar, a respeito della ,

Directoree

25. Salvo e emquanto não determinar de outro modo uma
assembléa geral, o numero dos directores não será inferior a
tres, nem superior a cinco.

26 Osprímeíros dírectores serão nomeados pelos subscri
ptores do contracto social por escrtpto debaixo das suas as
sígnaturas. Os primeiros diroctores ou aquelles que cootiuarem
a exercer o cargo, terão faculdade, de tempos a tempos, me
diante deliberação para nomear quaesquer outras pessoas dire
ctores, porém de tal modo que o numero total de dírectores não
exceda em nenhuma época o numero acima fixado, e da modo
que nenhuma nomeação. em virtude da presente clausula possa
ter atreito, a menos que as tres quartas partes dos referidos pri
meiros dírectores estejam de accôrdo nísso. Cada primeiro díre
ctor terá direito a exercer o cargo emquanto elle ou ella e sua
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mulher ou seu marído, possuírem juntos.l?elo menos_ uma de...
cima parte do capital da companhia, emitido em acçoee e cada
primeiro director, emquanto retiver esse direito. terá também
o direito de nomear por eserípto , debaixo da. Sua assignatura,
alguma pessoa, que seja. aceíouísta, para obrar como du-eetor
supplente em logardelle e esse director supplente assim no
meado terá pleno direito e faculdade para assistir ás reuniões
do conselho, e a todos os respeitos obrar em logar e exercer os
direitos do director pelo qual fóI' nomeado, em todo o caso em
que o referido director não puder ou não estiver disposto a as~

aístir ou obrar em pessoa.
27. A habilitação de qualquer director, que não seja pri

meiro director, será o possuir aquelle numero de acções da
companhia que de tempos a tempos fõr determinado pelo con
selho, porém tal habilitação não ser: exigida de um díreetor
snpplente.

28. Os directores terão direito a. serem pagos com os fundos
da companhia, como remuneração dos seus serviços, quaesquer
quantias (si as houver), que de tempos a tempos forem determi
nadas pela companhia em assembléa geral.

29. Vagará o cargo de director :
a) si elle renunciar o cargo por escriptura assignada ;
b) si elle, quer seja primeiro director quer não, deixar de

possuir a importancia em acções indicada pelo conselho como a
rmportancia da habilitação dos díreetores que não sejam pri
meiros direetores, ou si não obtiver a mesma dentro de dous
mezes depois da sua nomeação;

c) si quebrar ou si suspender os seus pagamentos, ou si fizel>
composição com os seus credo-res.

Poderes dos di'i"ectores

30. OS negocias da companhia serão administrados pelos
dírectores, que poderão exercer a seu juizo todas as faculdades
da companhia (incluindo as faculdades de pedir emprestado e
levantar dinheiro), e poderão fazer em nome da companhia'
todos os actos que sejam dentro do alcance do contracto social
e .dos regulamentos da companhia, e que em virtude da lei ou
dos presentes estatutos não precisarem de ser exercidos ou
"feitos pela. companhia em assembléa geral, sujeito, :porém, a
quaesquer regulamentos dos presentes estatutos, as dísposíções
das leís e a quaesquer regulamentos não íncompativeís com
quaesquer regulamentos ou disposições que forem dictados pela
companhia em assembléa geral, porém nenhum regulamento
feito pela companhia em assembléa geral poderá invalidar
qualquer aoto antertor dos directores que teria sido 'Válido si
não se tivesse díctado esse regulamento.
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31. Os directores poderão de tempos a tempos, e em qual.
quer época, delegar a qualquer dírector gerente, gerente ou
agente, quaesquer dos poderes. autorizações e faculdades na
queUe tempo investidas nos dírectores, e poderão annnllar ou
variar qualquer dessas delegações. porém nenhuma pessoa
obrando de boa fé e sem ter aviso dessa annullação ou variação
ficará por ella affectada,

32. Os díreetores poderão de tempos a tempos, e em qual
quer época, mediante procuração sob o se110 social, nomear
a qualquer díreetor ou outra pessoa ou pessoas procuradores
da companhia para os fins e com as faculdades, autorizações e
discreções, e pelo periodo e sujeito ás condições que os díre
etores julgarem convenientes, e qualquer dessas procurações,
poderá conter quaesquer provisões para a salvaguarda ou
conveniencia das pessoas que tratarem com esses procuradores,
conforme os directores julgarem conveniente. Quaesquer pro
curadores, segundo fica dito, poderão receber autorização dos
directores para subdelegar todas ou quaesquer das faculdades,
autorizações e díscreções que naquella época forem nelles
investidas.

33. A companhia poderá exercer os poderes concedidos
pela lei de 1864 relativa a s8110s socíaes, e esses poderes
ficarão por conseguinte investidos nos directores.

34. Nenhum díreetor ou dírector designado ficará ínha
bilitado em consequencia do seu cargo para contractar com
a companhia, quer como vendedor, comprador, ou de outro
modo, nem se poderá. evadir tal eontracto ou qualquer eon
tracto ou ajuste celebrado por ou da parte da companhia' no
qual esti ver interessado de qualquer modo qualquer director,
e nenhum dírector, que assim contractar ou estiver assim Inter
essado, será obrigado a dar conta â companhia. de qualquer
lucro obtido em virtude de tal contracto ou ajuste, Só por causa
desse director desempenhar tal cargo, ou das relações fiducia
rias assim estabelecidas, porém a natureza do seu interesse
deverá ser por elIe declaradalna reunião de directores em que
fôl' determinado o contracto ou ajuste, si o seu interesse
existir naquella época, ou em qualquer outro caso na primeira
reunião dos: díreetores, depois de adquirido o seu interesse,
ficando, porem, bem entendido que nenhum dtrector, como tal,
'Votará a respeito de qualquer contracto ou ajuste em que
estiver de tal modo interessado como dito fica, e si elle assím
"Votar não será contado o seu voto. AS provisões deste estatuto
não aifectarão nem restringirão de modo algum as provisões do
estatuto 3.

setto social

35. O sello social não será posto em escríptura alguma,
salvo com a autorização de uma deliberação do conselho, e a
fixação será attestada de qualquer maneira que os dírectores
determinarem de tempos a tempos.
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Relação dos õsreao-ee

36. Na assembléa geral ordtnaría do anno de 1906 e na
assemMéa ordínaria de cada anno subsequente vagarão o cargo
todos os duectoree daquelle época. salvo aquelles primeiros
ôtrectocea que, em virtude das disposições destes estatutos
tenham direito a seguir no desempenho do carco '; Um director:
a retirar, continuará a exercer o cargo até a dissoluçãoou adia.
mento da assembléa em que se retirar, e poderá ser reeleito.

37. A companhia poderá nu. assembléa em que seretirarem
quaesquer directores da maneira acima indicada, preencher o
logar vago de cada dírector com a eleição de urna pessoa para
oecupal-o. ou podei-a deixar vago o referido cargo.

~~8. Nenhuma pessoa, que não seja um dírector a retirar
em qualquer assembléa, poderá, salvo quando fôr recommen
dada para eleição pclos dírectores, ser eleita para o cargo de
director em qualquer assembléa geral, a não ser que, pelo
menos sete dias e o maxtmo quatorze dias completos, antes do
dia marcado para. a assemblea, se tenha dado ao secretario
aviso p01' escripto por algum accíontsta devidamente habilitado
para assistir e votar na assembléa, indicando a sua tenção de
propôr essa pessoa para a eleição. e igualmente aviso por
escrípto, assignado pela pessoa a propôr, indicando que se acha
disposta a ser eleita.

39. Qualquer vacatura casual. que occorrer no conselho de
dírectores, poderá ser preenchida pelos dírectores, porém qual
quer pessoa, assim eleita exercerá o cargo somente até a pro
xtma assembíéa ordínaría.

40. A companhia poderá, por deliberação extraordlnaela,
derníttir qualquer dírector, antes de terminar o período do seu
cargo, e poderá por deliberação ordínaría nomear outro aceío
nísta em seu lagar.

Director qererae

41. Os directores poderão, de tempos a tempos, nomear um,
de seu gremío, dírector gerente da companhía, quer por um
período fixo, quer sem limitação, quanto ao periodo do cargo. e
poderão de tempos a tempos exonerar ou demittir qualquer
dírector geren te e nomear outro em lagar delle, e poderão fixar
a sua remuneração. que poderá. ser mediante ordenado, ou com
missão. ou participação nos lucros, ou por qualquer desses
modos ou por todos elles,

42. Um director gerente cumprirá os deveres e exercerá
todas as faculdades que os directores de tempos a tempos lhe
conferirem. ou delegarem.

Actos dos di'1'ectore.s

43. Os dírectores poderão reunir-se para deliberar os
assumptos, adiar e de outro modo regularizar as suas reuniões
conforme julgarem conveniente, e poderão determinar o nu-
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mero competants pará. tratar dos negócios, Emquanto .n;o for
determinado de outro modo, dous directores constituírão um
numero competente. As questões que se suscitarem em qual
quer reunião dos directores serão decididas por maioria de
votos.

44. Osdírectores poderão eleger ou exonerar um presidente
que presídíra todas as sessões do conselho.. estando presente e
no caso de empate, 'terá direito a um segundo voto ou voto pre
pcnderants.

45. Uma deliberação por escrípto, assígnada por todos os
directores daquella época no Reino Unido, será tão effeetiva
como uma deliberação tomada em uma assembléa dos dire
ctorss devidamente convocada e celebrada.

Dividendos e fu~do de reser'l'(t

46. Os beneficios da companhia disponíveis para dividendos
serão applícavets em pagamento de dividendos e bonificações
aos possuidores das acções ordínanas, ou de outro modo con
forme determinar a companhia em assombléa geral, porém
sempre sujeito ao referido contracto mencionado 'no contraoto
social, clausula 3, sub-clausula 1 e no estatuto 3 dos presentes,
quanto ao destino desses dividendos.

47. Nenhum dividendo, prestação de dividendo ou boníâ
cação será pagavel senão com os lucros resultantes do negocio
da. companhia, nemem excesso de qualquer quantia recommen
dada ou approvada pelo conselho.

48. Todos os dividendos serão annuncíadoa e pagos segundo
a importancia paga ou creditada como paga sobre 'as acções, e
no tocante ás acções não inteiramente integralizadas, todos os
dividendos sobre ellas serão repartidos e pagos pro raia con
forme as quantias exigidas a seu respeito durante qualquer
parte ou partes do anno, porém si qualquer aeção foremittida.
como 'paga, quer inteiramente quer em parte, em virtude do
referido contraoto, ou de qualquer outro contracto que estipule
que ella ha de receber dividendo a partir de alguma data par
ticular, a referida. ucção recebera então dividendo em contor
midade.

49. Os dírectores poderão, si anos julgarem conveniente,
determinar e annuncíar qualquer prestação a pagar por conta
e em antecipação do dividendo do anno corrente.

50. Os directores poderão, antes de annunciarem qualquer
dividendo, destinar dos fundos da companhia e passar ao fundo
de reserva, qualquer quantia que elles julgarem conveniente,
á qual poderá, a juizo dos díreotores, sal' empregado nos nego
cias da companhia ou. empregada fóra delles, e poderãva juizo
dos directores, ser empregada para fazer face a perdasou even
tualidades, para a liquidação de qualquer divida ou compro
misso da companhia" para reparar ou conservar os bens da
companhia, ou, com. a sancçãoda companhia. em assembléa
geral, para igualar dívídendos ou para distribuição como boni-

Executivo - 1906 56
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fícação entre os acctonístas da companhia então existentes em
quaesquer condições e de qualquer maneira que determinàr de
tempos a tempos a companhia em assembléa geral, Si for em
pregada, poder-se-há empregar a mesma com quaesquer garan..
tíea.e de qualquer maneira que os directores julgarem couve..
nísnte, porém. nenhuma parte della será applicavelácompra
de acções da. companhia. nem como emprestímo com a garantia
de acções da companhia.

51. Não vencerá. juros .contra a companhia nenhum divi
dendo, bonifícacão ou juro por' pagar.

52. Qualquer dividendo poderá ser pago por cheque enviado
pelo correio ao domicilio ínscrípto do accíonísta ou pessoa que a
elle tiver direito, e no caso de haver co-propríetaríos, ãquelle
que figurar primeiro no registro a respeito dessas acções. Todos
esses cheques se farão pagaveís á ordem da pessoa a quem forem
enviados.

53. No caso de serem inscriptas varias pessoas como co-pro
príetarías de qualquer acção.qualquer dessas pessoas poderá pas
sar competentes recibos de todos os dividendos e pagamentos
por conta de dividendos a respeito dessa acção.

Contabilidade

54. Os directores farão escripturar contas exacsas de todas
as operações, activas e passivas da companhia

55. Os livros de contabilidade serão guardados na séde so
cial ou em qualquer outro legar ou lagares que entenderem os
díreetores, e nenhum accíomsta, que não seja o director ou
conselheiro fiscal, ou outro ofâeíal, caixeiro, contador ou outra
pessoa. cujo dever exigir e lhe dar direito a fazelo, terá direito
algum a examinar os Iívros, contas, documentos Ou eseríptos da
companhia. salvo onde isso for previsto pela lei, ou autorizados
pelos dírectores ou por deliberação da companhía em assembléa
geral.

56. Umavez pelo menos em cada anno, os dírectores apre
sentarão á companhia em assembléa geral uma. cauta de ganhos
e perdas e balancete do anno passado, fechada em uma data que
não seja mais de seis mezes antes dessa assembléa,

57. Sete dias pelo menos antes da assemblés geral, fícarú
patente para, ínspeccão de todo o accíonísta, na sede social da
companhia, uma cópia do relataria, conta de ganhos e perdas
e balancete.

Conselho fiscal

58. A companhia nomeará, na assembléa preserípta pela lei
e em cada assémbléa geral ordínaría.: um conselheiro -ou.coase
lheiros flscaes para exercerem o cargo até á proxíma assembléa
geral ordínaría.

59. A remuneração do conselho fiscal será fixada pela com
panhia em assembléa geral.
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A'Visos

60. Qualquer aviso poderá ser iútimado a qualquer aceto
nísta, quer pessoalmente, quer expedlndo-o pelo correio fran
queado em carta, sobrescrípto, bilhete ou ínvolnero, dlr~gido
ao referido aceíonfsta ao seu domícdío ínserípto, segundo constar
do registro de aecíonístas, porém nenhum accíonísta, que não
seja o accíonísta descripto no registro de aecíonístas, com ende
reço dentro do Reino Unido, -terá direito a receber qualquer
aviso da companhia.

61. Qualquer aviso que for intimado pelo correre ter-se-na
por entregue no momento em que foi depositada no correio a
carta, sobrescrípto, bilhete ou tnvolucro que o continha.

Nomes, endereços e descrtpçõee dos subscríptoree

W. Maitland Heriot, Witecro:tl', RuthwelI, Escossia, pro
prietario.

Grace Maltland Heríot, Whítecroft , lcuthwell, Bseossla, sol-
teira.

Alex, GIIroy, 54 Bel! Street, Dundee, negociante.
H. B. GIlroy, 54 Bel! Street, Dundee, negociante.
O. E. GIlroy, 54BelI Street, Dundee, negoeíante.
E. G. Gilroy Ballumbie, Dundee, solteira,
Katc MacIean Gratwlehe, Chearn Road Sutton, casada.
Wm. Gordon, ,60South Strset, se. Andrews, Escossia.
Datado de 19 de dezembro de 1905.
Testemunha das asaígnaturas precedentes de WiUiam Mai

tland Heriot e Grace Maltlan.í Heriot - Mary Watson, testemu
nha, Whitecroft, Ruthwell, Escossia,creada.

Testemunha das assígnaturas precedentes de Alexander Gil·
roy, Harold BowmanGIlroy, Oharies Edward Gilroy, ElIza
Grace Gilroy-W..Bain, thesoureiro,54 Beli.Street, Dundes, caí
xeíro,

Tostemunha da assígnatura precedente de K.te Maelean 
A. H.Coneybeare, testemunha, 2 Bend Court, Walbrook, London
E. O. Empleado.

Testemunha da assígnatura precedente de Wm, Gerdon-F.
A. Fairlie., BeIdorny, Nairn, St. Andrews, propríetarío, teste
munha.

E' copia verdadeira certificada por R. R. Mac Greger, pelo
regIstrador deSocIedades Anonymas. EdImbnrgo, 19 de janeIro
de 1906.

DEORETO N. 6179- DE 20 DE OUTUBRO DE 1906

Abre ao Minister-io da Fazenda o credito de 2:463$984. para paga
mento a Cunha Par-anhos & Oomp., em virtude de sentença
judícíarta,

O Presidente da Republiea dos Estados UnIdos do Braaíl,
usando da. autorização contida no art. 20, n, 18, da leI a, 1316,
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de 3i de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33 da de
n , 1453, de 30 de dezembro de 1905,e a que se refere o decreto
n. 5875, de 27 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, na conformidade do art. 2°, § 2(1, n. 2, Iettrac do decreto
legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, resolve abrir .ao
MiuiBterio da Fazenda o credito de 2:463$984 para cumpri
meuto da carta precatoría expedida. pelo juiz federal da 2"
Vara do Districto Federal, em 7 de agosto ultimo, requisitando
o pagamento a Cunha, Paranhos & comp, de igual quantia,
proveniente dos juros da mora sobre 102:664$664 de principal,
vencidos e contados de 31 de maio de i905, data da conta do
precatorlo anterior, em que já havia esse pedido, a 24 de outu
bro do mesmo anno, dia do effeetivo pagamento.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1906, 18' da Republiea

FRANcrsco DE PAULA RODRlGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 6180 - DE 20 DE OUTUBRO DE 1906

Abre ao Mirrietcr-io da Fazenda o credito de 28:386$592, supple
mental' oi verba n . 8 do art. 25 da lei n. 1453, de -3D de de
zembro de 1905.

O Presidente da, Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usnndo da autorização contida no art. 2(1 da lei n. 1526, de
13 do corrente :

Resolve abrir ao Mlnlsterio da Fazenda o credito de
28:386$592, supplementar á verba. n . 8 do art. 25· da, lei
n. 1458, de 30 de dezembro de 1905, para occorrer ao paga
menta de vencimentos aos funccionarios do Tribunal de Con
tas, a. partir de 19 de outubro a 31 de dezembro do corrente
anno,

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1906, 18' da Republíca,

FRAi"crSCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 6181- DE 20 DE OUTUBRO DE 1906

Crea um posto fiscal em Alegrete, Estado do lHo Grande do Sul

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazíl,
nos termos do disposto no art. 2°, u. VIII, da lei n. 1452,.de
30 de dezembro de 1905, decreta :

Art. 1.(1 Fica crendo um posto fiscal em Alegrete, Estado
do Rio Grande do Sul, sujeito á jurísdícção da Delegacia Fiscal
do Thesouro Federal no mesmo Estado,
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Art. 2.' O pessoal do referido posto se comporá deum
encarregado, empregado de Fazenda, em commlssão, de um
escrivão e dous guardas, com os vencimentos constantes da
tabella que a este acompanha. •

Art. 3.' O serviço de fiscalização do transito terrestre obe
decerá ás disposições da Nova Consolidação das Leis das Alfan
degas e Mesas de Rendas.

Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1906, 18' da República

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES AI,VES.

lJt!iJpoldo de Bulhões.

TABELLA DE NUMERO, CLASSE E VENCIMENTO DO PESSOAl, DO POSTO
FISCAL DE ALEGRETE, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, A QUE
SE REFERE o DECRETO N. 6181, DESTA DATA

Gratificação
mensalClasse

-:;
o
00
00
o
o.

1 encarregado ............•..•••.....
1 escrivão.••..••.•.•..•..••••....••.
2 guardas ............••..••••.••..•..

Aluguel de casa, despesa de expe
diente e eventuaes..........•.•..

250$000
200$000
150$000

Total

30000$°.00
2:400$000
3:600$000

4:000$000

130000$000

Rio de Janeiro) 20 de outubro de 1006.- Leopoldo de
Bulhões .

DECRETO N. 6182-DE 20 DE OUTUBRO DE 1906

Appeova com alterações a reforma dos estatutos da Companhia de
Seguros Maritiroos e Terrestres «Lloyd Americano» e os actos pra
stcados «bona Iide» até a presente data.

O Presidente da Republíea dos Estados Unidosdo Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia de Seguros Mari
tímos e Terrestres «LloydAmericano», devidamente represen
tada:

Resolve approvar a reforma feita pelos aeeíoníatas em as
sembléa geral de ao de setembro de 1905 nos seus estatutos,
que a este acompanham, com as alterações abaixo mencionadas,
e bem assim os actos praticados bona fide até a presente data.

Art. 2°, § I'. Substitua-se pelo seguinte:
« O capital social será empregado em apolíces federaes da

divida publica, bens ímmoveís no terrltorio da Republíea e
hypethecas sobre os mesmos. »
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Art. so, n. 12. Substitua-s. pelo seguiute:
«E1fectuai'-se as operações de credito necessarfas para a

liquidação de qualquer sinístro, e empregar o capital e fundo'
de reserva de aecordo com o estatuido nos arts. 2°, § l°, e 41. ~

Art. 41. Substitua-se pelo seguinte:
«Doslucrosliquidos verificados em cada semestre- (art. 25)

serão deduzidos 20 % para constituição do fundo de reserva"
que será empregado nos termos da legislação vigente, sendo o
restante distribuído:

a) eindividendo aos accíonístas, de conformidade com o
art. 42;

b) em porcentagens á dírectoria e conselho fiscal, de con
formidade com os arts. 34 e 40 paragrapho uníco ;

c) e o remanescente será creditado á conta de' lucros sus
pensos de accordo com o art. 42. »

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1906, 180 da. Republlca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

Eslalutos da Com~anhía de Seguros Marítimos e Terrestres
«L1oyd Americano)

TITULO I

DA ORGANIZAÇÃO DA COMPANHIA

Arto 1. o A sociedade anonyma denominada Companhia.
de Seguros Maríttmos e Terrestres. «LloydAmericano», com
sédee domicilio na cidade do Rio do Janeiro, reger-se-na
desta data. @1l1 diante pelos presentes estatutos.

Paragrapho uníco. Seu objecto é o commereío de seguros
maritimos, fluvlaes, terrestres e agrícolas. Poderá.ter agencias
dentro ou (óra do país,

Art. 2.' O capital social é de 1.000:000$, dividido em
10.000 acções de 100$ cada um'.

§ 1.0 Este capital, reservado o necessario para attender
ás transaoções da companhia, só poderá ser empregado em
títulos de reconhecido credito ou bens de raiz.

Art. 3. 0 O prazo da duração da companhia será de 50
annos, a contar da data da publicação desta reforma, de
aeeordo comas leis vigentes.

TITULO li

DOS ACCIONIs'rAS

Art. 4.(1 E' acoionísta o possuidor de uma ou mais aeções
da companhia, nos termos dos arts. 22 e 23 do decreto n, 434,
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de lS91, não podendo taes acções ser transferidas senão a
pessoa. de reconhecido credito e idoneidade, e previamente
approvadas pela dírectoria.

Art. 5. 0 Si o accionista não realizar as: prestações- ou
entradas nos prazos annunciados, poderá a direetoria, sem
prejuízo da acção que á sociedade competir contra elle, mandar
vender suas acções em leilão mercantil, por conta e risco do
mesmo, depois de notificação judicial publicada por 10 vezes
durante um mez, em dous jornaes de maior circulação desta
cidade (lei de 4 de julho de 1891, art. 33).

Ar't. 6. o Cobradas as entradas em debito, juros da mõra e
mais despezas, como determina o artigo anterior, será entregue
o saldo ao accíonísta, ou depositado judicialmente, si o não
quízer receber.

AI't. 7. o Si a venda não se realizar p01' faHa de compra
dores, a directoría declarará perdidas as acções em beneficio
da companhia, á qual ficarão ellas pertencendo, bem assim as
entradas realizadas, sem prejuízo de acção contra o aceíonísta
para o restante das entradas.

Art. 8. 0 Si antes de integralizado o capital occorrer
Insolvencia do aecíonísta, suas acções serão vendidas em leilão
mercantil e o producto liquido depositado pai' conta. de quem
pertencer, depois de deduzidas as despesas da. venda, e qual
quer prejuízo verificado até a venda das aeções.

Al't. 9,0 No caso de morte do acelonísta, a acção ou acções
serão vendidas pelo modo estabelecido no artigo ao teeedente,
salvo si o herdeiro ou herdeiros communicarem por escripto é,
direotoria que quorem ficar com ellas e forem, nos termos des
tes estatutos, reputados ídoneos para responder pelas obrígacões
que lhes serão inhcrentes,

Art. 10. Ernquanto as acções não estíverem integralizadas,
não podem pertencer a menores, mesmo a titulo hereditario;
salvo quando estes não sejam orphãos, e seus paes se responsa
bilizem para com a companhia pelo capital a realizar; de
vendo ter-se muito em conta a idoneidade destes.

Art. 1I, Oaccíonísta tem o direito de fazer parte da ,as
sembléa geral da companhia) de propôr e discutir qualquer
assumpto, votar e ser votado, nos termos destes estatutos.

Art. 12. Cada grupo de dez acções dará sempre direito a.
um voto, mas o acctontsta que possuir menos de dez acções terá
igualmente direito a um voto, comtanto que as possua 90 dias
antes da assernbléa geral em que tiver de votar ou ser votado.

Art. 13. O acctouísta pôde fazer-se representar na assem
bléa geral por procuração especial para todos os atreitos, com
tanto que o procurador seja aocíonísta desta companhia, não
podendo o mesmo procurador representar mais de um acoionísta,
salvo estando esse fóra. da cidade do Rio de Janeiro.

Art. 14. Não podem ser eleitos dírectores e membros do
conselho fiscal:

a) os que forem directores, agentes ou flseaes de outras
companhias congeneres ;
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<2) OS que estiverem prohfbídos de commerciar.
Art. 15. No caso de haver firmas eommercíaes como aecío

nistas, sõmente um dos sacias solidarios poderá exercer o di
relto de accíonísta,

Paragrapho uníco, Antes de tomar posse do cargo de di
reetor, o aceíonísta eleito ou alguem por elle caucionará na
companhia 50 acções para garantir a. responsabilidade do
cargo.

TITULO III

DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANElA

Art. 16. A companhia será administrada por uma díre
ctoría composta de tres membros, accíonístas ou não, eleitos
pela assemnléa geral dos sacias, por' escrutínio secreto e maio
ria de votos, para um período de tres annos.

Paragrapho uníco, O mandato da dírectoria durará desde
a sua eleição até que outra seja novamente eleita e empossada,
podendo a mesma dírectoria ser reeleita.

Art. 17. A dírectorta poderá. nomear gerentes e o numero
de agentes e correspondentes que julgar preciso, tanto na séde
como nas agencias.

Art. 18. Não poderão servir conjunctamente nos cargos de
dírector ou membro do conselho fiscal ascendentes, descenden
tes, irmão, sogro, genro ou cunhado, durante o cunhadio, e
assim tambem os sacias de qualquer firma social, mesmo
commandítarios.

Paragrapho uníco. O director da companhia que ficar in
solvável, physíoa ou moralmente incapacitado, não poderá
continuar no exercício do seu cargo.

Art. 19. Os directores e membros do conselho fiscal são
responsaveís por negligencia, culpa, dólo ou excesso no exer
cicio do respectivo mandato'.

Art. 2c). Compete á directoria:
1.° Exercer livre e geral administração, para o que são

aqui conferidos poderes amplos e tlltmítados, sem reserva al
guma, inclusive os de transigir, que poderá delegar no todo ou
em parte, quando preciso for.

2. o Fazer executar o disposto no art. 147e seus paragra
phos do decreto n. 434,de 4 de julho de 1891.

3.° Nomear e demittír os empregados da companhia, mar
car-lhes os ordenados e gratificações por serviços estraordína
ríos, obrigando-os a prestar fiança, quando assim o entender.

4.° Estabelecer a taxa dos premias que os segurados devem
pagar pelos seguros: feitos na companhia.

5. o Formular, com precisão e clareza, e fazer exarar nas
apolíces de seguros as condições dos mesmos, afim de tornar
faeeís as decisões de quaesquer duvidas quando 58 verifiquem
sínisteos.
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6. 0 Fiscalizar a esorípturação da companhia, que deverá
estar em dia e regularmente feita.

7. o Determinar os dividendos semestraes que os lucros da
companhia permíttírem, observando as,disposições dos artigos
destes estatutos.

8. o Consultar o conselho fiscal sobre os negocias da com
panhia todas as vezes que o entender necessarío.

9.0 Resolver e fiscalizar, pela effectivldade de um dírector
no eacríptorío, os negocias e expediente da companhia.

10. Representar a companhia em juizo ou íóra delle, por
si ou por seus procuradores, para esse tim especialmente con
stítuidos.

11. Convocar ordínaría e extraordinariamente a assem
bléa geral dos accíonístas, declarando o motivo da eon
vocação.

12. Eifectuar qualquer operação de credito necessarta
para a liquidação de qualquer sinistro, comprar e vender
titulas de reconhecido credito e bens de raiz. e em geral tudo
quanto interessar possa. á companhia.

13. Fixar o limito de todos os riscos, regular os mesmos,
confeccionar o regimento interno, autorizar fiscalizações e
Inspeeções perlodicas em todos os riscos assumidos e regular
tudo o que possa referir-se á responsabilidade assumida pela
companhia.

Art. 21. Os directores eleitos designarão entre si qual deve
exercer o cargo de presidente, thesoureíro e secretario.

Art. 22. As resoluções da dírectoría constarão de setas
lavradas em livro proprio, e sempre que se suscitarem du
vidas ou dtvergeneía entre os díreotores, será ouvida o eon
selho fiscal e com elle serão tomadas as deliberações por
maioria de votos.

Art. 23. Dado motivo justificado. é licito a qualquer dire
ctor ausentar-se por tempo que não exceda a seis mezes, a juizo
e consentimento dos outros directores.

§ 1.0 Si julgarem conveniente, poderão os outros directores
chamar um acctonista que interinamente substitua o dírector
que se ausenta.

§ 2.° O dírectcr ausente a serviço da companhia conti
nuará a receber os seus vencimentos mensaes e respectiva
porcentagem sobre os lucros liquidos da companhia.

§ 3.0 O director que tenha servido á companhia dons annos
consecutivos e tenh.:t necessidade de ausentar-se da séde da
ccrnpanhta por motivo de molestia, terá direito 'aos seus venci
mantos e porcentagem dos lucros liquidas, emqnanto não for
substituido; dada a hypothese, porém, de ser necessacioisub
stltutl-o, o aocíontsta chamado para preencher a vaga perce
berâ metade desses proventos durante o tempo que servir ínte
rínamente, não cabendo ao díreetor ausente o direito â outra
metade além do prazo de um anuo.

§ 4.° No caso de morte, renuncia Ou impedimento de qual
quer dírector, a directoria convidará um dos membros do con-
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selho fiscal para preencherl3saa vaga até a reunião da pri
meírs assembléa geral ordtnaría ,

§ 5.<1 Faltando a maioria dos dícectores, será convocada,
im.mediatameote, uma assembléa geral para que se proceda â.
eleição e preenchimento dos legares vagos.

Art. 24. O aeeíonísta, chamado a exercer interinamente o
cargo de dírector, tem de preencher; antes de o assumir, as
disposições do paragrapno uníco do art. 15 destes estatutos.

Art. 23. Nos dias 30 de junho e 31 de dezembro se fechar;"
a escripta do semestre, prcceder-se-ha ao competente balanço,
o qual será apresentado ao conselho fiscal. que em 10 dias pre
fixos o conferirá, e dará. o seu parecer depois de exame detido
dos livros e mais documentos da companhia, para cujo fim lhe
será franqueado o escriptorio.

Art. 26. Na reunião ordtnería da assembléa gera! apresen
tará á direetoría o seu relatado impresso, dos negocias da. com
panhia, acompanhado do balanço e demonstração da conta de
lucros e perdas, e o parecer do conselho fiscal, ficando estes
documentos á disposição dos accíonistas no eseriptorio da com
panhia, 30 dias antes da reunião da assembléa geral.

Ar't. 27. As ordens de pagamentos. cheques, saques, apo
Iíces de seguros, procurações, certificados de acções e, mais
actos da díreetot-ia só serão validas e obrtgatorías quando as
signadas por deus directores, ou por um díreotor e um gerente,
nomeado nos termos do art. 17destes estatutos.

Paragrapho uníco, A ccrresponrlancla, averbações, recibos
e expediente de menor im portancia poderão ser assignados por
um só dírector , .

Art. 28. Nas questões entre a companhia e segurados a
díreetorla recorrerá aos meios judiclaes unicamente quando não
puder verificar o arbitramento nos termos da lei de 14 de se~
tembro de 1806.

Paragrapuo unieo. Só a djrector ía poderá lançar mão do
recurso de que trata o art. 28, ou delegar poderes especiaes
na pessoa de terceiros, para fins identicos.

Art. 29. A directoría poderá estabelecer agencias e eífe
ctuar seguros em outras cidades do paiz ou do estrangeiro,
devendo ter muito em vista. a idoneidade dos agentes. Os li..
mltes das seguros para as agencias serão determinados pela
dtrectorta, conforma as localidades onde forem estabelecidas.

Arto 30. Estes agentes perceberão uma-commíssão estí
pulada pela directoria, deduzida do productoliquido dos
premias dos seguros que se realizarem, podendo um só agente
accumular os dous ramos de seguros unanümos e terrestres),

Paragrapho uníco , As agencias reger-se-hão por estes es
tatutos, ínstrucções e ordens da directoria.

Art. 31. A dtrectona âce autorizada a pagar aos segu
rados os prejuízos verificados em sinistros devidamente com..
provados, respeitadas as clausulas e ccndíções especíaes das
apolíces de seguro emittidas sob a responsabilidade da com
panhia.
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Para esse fim lhe são conferidos os poderes necessarios,
mesmo os de livre transacção.

Art. 32. Os prejuízos que oecorrerem serão pagos, pela
companhia da receita, verificada dentro de cada semestre em
que tiverem lagar j e si esta não for snfâciente, recorrer-se-há
ao «fundo de lucros suspensos».

Art. 33. Os premios de seguros serão recebidos em di~
nheiro á vista ou em effeitos commereíaes, a juizo da díre
etorfa.

Art. 34. Os directores vencerão 12:000$ cada um por
anuo, e mais a commissão de 10 % calculada sobre o lucro
liquido ve-íãcado em cada semestre, commíssão essa que será
dividida entre os dír-ectorns .em partes íguaes.

Art. 35. A directoria fica autorizada. a eííeetuar con
tractos de seguros e reseguros ou convenções para, a subdi
visão de rlscoa, concedendo os retornos, bonus ou vantagens
que julgar convenientes para. a acquisíção de bons contractos
e desenvolvimento de suas operações.

TITULO IV

DO CONSELHO FISCAI,

Art. 36•. O conselho fiscal será composto de tres accio
nistas poseuldores de não menos de 20 acções cada um, obser
vadas as disposições do art. 18, e de tres supplentes,

Serâ eleito na sessão ordinaria da assembléa geral em
setembro de cada armo, nos termos do 8,i't. 44, não podendo
D& mesmos individuos ser reeleitos por 'mais de doua annos
consecutivos ~

Art. 37. Compete ao conselho fiscal:
0:) dar parecer sobre os negocias 0 operações da compa

nhia, depois de attento exame dos balauços.. demonstrações
de lucros e perdas? documentos de receita, daspezas e mais
dependencías do escrlptorío da companhia, e autorízac 011 não
o dividendo;

b) verificar si os estatutos, eas deliberações da. assembléa,
e as disposições das leis, na parte que rorem appllcavels ás
companhias de seguros, teom. sido observadas pela díreetoria ;

c) convocar extraordína..r-lamente a assembléa geral sempre
que occorrerem factos graves e a dírecsoría recuse fazel-o,

Art. 38. O parecer do conselho fiscal deve ser sempre
detalhado e minucioso, em ordem a instruir os accionístas
sobre os erros, faltas, fraudes ou excessos da dírectoría no des
empenho de seus deveres; e bem assim suggerir as medidas
que lhe occorrerem no interesse da companhia e apoiar moral
mente as propostas apresentadas pela. direetoria.

Art. 39. Ao conselho flscal vé permittido em qualquer
tempo pedir á dírcctoria a exhibição dos livros (noes~

criptorio da companhia) para sobre elles instituir qualquer
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exame, emittír parecer sobre os negocíos da. companhia. con
vocal' a. assembléa geral, e dar-lhe conhecimento para o seu
ulterior procedimento.

Art. 40. Oconselho fiscal reunír-se-ha sempre que o pedir
a dírectoria para 68'31a1'ooe1'·s6 com o seu parecer"

Paeagrapho uuico , Os efieitos da responsabilidade dos
membros do conselho fiscal são determinados pelas regras do
mandato. Os membros do conselho fiscal em exercício ven
cerão a gratificação de 5 % sobre os dividendos do exercício
respectivo, ímportancía essa que será repartída em partes
iguaes pelosmesmos.

TITULO V

DOS FUN'DOS E DIVIDENDOS

Art. 41. Da conta de lucros e perdas, deduzidas a impor.
tancía dos sinistros pagos durante o semestre, despezas geraes,
eommissões da dírectoría e do conselho. fiscal, dividendo aos
accíonístas, etc., o saldo será levado á conta de «fundo de
lucros suspensos ».

Art. 42. Emquanto a somma do «fundo de lucros suspensos»
não attíngír á ímportancía do capital realizado, os dividendos
a distribuir aos aecíonístas não excederão de 12 0[0 ao anno
sobre esse capital.

TITULO VI

DAS ELEIÇÕES

Art. 43. Na reunião ordinaria da assembléa geral, que
deverá ter lagar 'em setembro de cada anno, serão eleitos por
escrutínío secreto e maioria de votos :

a) a dírectoría, quando tiver terminado o seu mandato;
b) o conselho fiscal, que se comporá de tres membros e tres

supplentes para os casosde vagas ou impedimentos.
Art. 44. A eleição se rara por cedulas regularmente fe

chadas, contendo a designação dos cargos e numero de votos
que o aeotonísta tiver.

Art. 45. No caso' de empate em qualquer eleição, prefe
rír-se-ha o accíonísta que tiver maior numero de acções.

Art. 46. A apuração será feita pela mesa e dons escrutí
nadares. convidados dentre os accíonístas pelo presidente da
assemblea,

Art. 47. As procurações que servirem para a eleição serão
depositadas no escrlptorío da companhia tres .días antes da dita
eleição, caso já não estejam, registradas nos livros da com
panhia, e franqueadas aos accíonístas que as queiram exa
minar.

Art. 48. A mesa da assembléa geral será constituída da.
fôrma seguinte ,
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Sob proposta do presidente da directoria, será aeclamado
pelos aecíonístas' presentes aquelle que for julgado nos casos de
presidir aos trabalhos da sessão. Este, por sua vez, depois de
aeclamado, convidará outros dous aocíontstas para desempe
nharem os cargos de lo e 20 secretarias da mesa da assembléa
geral.

Art. 49. A posse dos eleitos terá logar no terceiro dia de
pois da eleição.

TITULO VII

DA ASSEMBL:f:A GERAL

Art. 50. A convocação para as assembléas geraes se fará
por annuncios com 15 dias de antecipação nos jornaes de maior
circulação.

Não comparecendo numero legal, far-se-ha. nova convocação
no prazo masímo de 15 dias, declarando-se que funccionará a
assembléacom qualquer numero.

Art. 51. Quando, porém, a assembléa tiver de deliberar
sobre a reforma dos estatutos, alterações do capital, prazo da
duração da companhia ou sua liquidação, precísara, para con
stituir-se, de accíontstas que representem, pelo menos, dous
terços do capital nominal, couforme ê o preceito do art. 131 da
lei n, 434, de 4 de julho de 1891.

Paragrapho uníco. Neste caso, si na primeira convocação
com o prazo de 15 dias não comparecerem accíonístas em nu
mero sufflclente, se fará segunda com o prazo de 10 dias.

Si ainda nesta reunião não comparecerem accíonístas bas
tantes, far-se-ha a terceira com o prazo de cinco dias, decla..
rando-se que se tomará qualquer deliberação, qualquer que
seja o numero de accíonístas que compareçam.

Art. 52. A assembléa geral reunír-se-ha extraordinaría..
mente sempre que o julgar necessarío a 'dírectoríe, ou. a con
voque o conselho fiscal, ou tambem quando sete ou mais
accíonístas, representando, pelo menos, um quinto do capital," a
requeiram, declarando o fim da reunião.

Si a dírectcría não fizer a convocação no prazo de oito
dias, poderão convocal-a os requerentes.

Nos annuncíos para a reunião extraordinaria se declarará
o fim da reunião, e nessa não se poderá tratar de assumpto
extranho â convocação.

Art. 53. O presidente convidará, com. a approvação dos
accíonístas presentes, quem deva presidir aos trabalhos da
assembléa e este designará os secretarias.

Art. 54. Compete á assernbléa geral:
0,) proceder á eleição dos corpos gerentes da companhia;
b) approvar ou rejeitar os balanços e contas da dírectoría

e parecer do conselho fiscal;
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'o) dal' ;j, díreotoría quaesquer autonzações não' cogitadas
nos estatutos, nunca, porém, contrarias. ao seu espirito,: caso
em que será preciso começar pela reforma destes estatutos;

d} -responsabilizar a directoría e conselho fiscal, no-caso
de excesso do mandato, negligencia, culpa ou fraude;

e} alterar Ou reformar os presentes estatutos;
f) revogar o mandato da dírectoría e conselho físcaí ;
g) deliberar sobre tudo que necessitar possa a companhia.
Art. 55. Ao presidente da assembléa compete:
a) dirigir os trabalhos da assembléa, conceder e recusar a

palavra aos accíonístas que a solicitarem, 'ficando entendido que
nenhum aeeíonísta, com excepção dos membros da directoria
e do conselho fiscal, poderá fallar mais de duas vezes sobre o
mesmo assumpto ;

b) decidir' as questões de ordem; .
c} assignar com 08 outros membros da mesa as aetas, que

deverão conter os incidentes da reunião;
d) communíoar aos eleitos e ás repartições publicas quaes .

osaccíonístas ou outros eleitos directores e empossar estes; .
e) convidar ou designar dons aceíonístas que sirvam de

escrutinadores para tomar parte na apuração e proclamar o
resultado da eleição.

Art. 56. Ao primeiro secretario compete:
alIer o expediente e a acta da sessão antecedente j
b tomar parte na apuração da eleição, redigir as actas B

substituir o presidente,
Art. 57. Ao segundo secretario compete:
a) tomar parte na apuração da eleição;
h) snbstituir o primeiro secretarío.

TITULO VIlI

DA DISSOLUÇÃO E DA LIQUIDAÇÃO

Art. 58. A sociedade poderá dissolver-se:
a) por consentimento mutuo dos accíonístaa representados

em assembléa constituída-com dons terços do capital, ou por
qualquer numero, depois da 3a convocação (art. 51);

bl por inso.lvabilidade ou cessaçãode pagamentos;
c pela terminação do prazo de sua duração;
d) pela. reducção de seus accíonístas a menos desate;·
e) por impossibilidade de preencher o fim social.
Paragrapho unico. No caso de redúcção do numero de

accíonistas a menos de sete, a dissolução será irrefragavel uní
camente quando em seís mezes este numero não for preenchido.

Art. 59. No coso de liquidação, os liquidantes serão eleitos
pela assembléa dos accíonístas.
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A liquidação amlgavel se fará nos termos do capitulo VII
da leí n. 434, de 4 de julho de i891, ou qualquer outra dispo
sição de lei nesse tempo vigente.

Paragrapho unico. Nos casos omissos nestes estatutos,
regerão as disposições da lei.

TITULO IX

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 60. Todas as deliberações da. assembIéa geral, uma
'Vez tomadas na conformidade destes estatutos, obrigam a massa
geral dos aeeíonístas, presentes, ausentes ou dissidentes.

Estes estatutos foram alterados com a approvação das
assembléas geraes extraordínarías de 27 de julho de 1901,
]7 de julho de ]902,27 de julho e 2 de agosto de ]904 ;e, de
pois de approvados pelas -assembléas geraes de 30 de setembro
de 190·4 e 30 de setembro de 1905, serão arehivados e pubü
cados de accordo com os arts. 69 e 80 do decreto n, 434.

Os directores e Jose de Castro SiZv(J.-ld:. Gomesda CostaPe~
reú·a.-Jos'é Cardoso Pereira,

DECRETO :N. 6182 li. - DE 22 DE OUTUBRO DE 1906

Creu uma br-ícada de cavutlar-ia c uma de ar-tilharia de Guardas
N.acicinaes~na comarca de Itajahy, no Estado de Santa Catha
rma,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n, 43], de ]4 de dezembro de ]896,
decreta:

Artigo uníco. Ficam ereadas na Guarda Nacional da co
marca de Itajahy, no Estado de 8anta oatharína, umabrigada
de cavatlarta com a designação de 13", que se constituirá. de
dous regimentos. sob 08 ns, 25 e 26, e unia brigada de artí
Iharía com a designação de 3"', composta de um batalhão de
artilharia de posição, sob o n. 3, e de um regimento de arti
lharia de campanha. também sob o n. 3, os quaes se organi
zarão com·os guardas qualiücados nos dístnetos da mesma
comarca; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 22 de outuhro de 1906, ]8' da Ropubliea ,

Fp~ANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

F$ZiJJ G"asl)a1~ de Banas e A.l1neida.
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DECRETO N. 6183 - DE 22 DE OUTUBRO DE 1906

Creu mais uma brigada de infantaria de Guardas Nactonaes na
comarca de Chaves, no Estado do Pará.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896:
decreta:

Artigo unico, Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Chaves, no Estado do Pará, mais uma brigada de ínían
iari[l, com a. designação de 79'\ a qual se constituirá de tres
'batalhões do serviço actlvo, ns, 235.236 e 237, e uIU do da
reserva sob :Q-. 79, que se organizarão com os guardas qualí
ficados nos dístríctos da mesma.' comarca; revogadas as
disposições em contrarío.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1906, 18' da Republíca ,

FRtd'\CISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

FeZix GaspcM' de Borres e Almeida.

DECRETO N. 6184- DE 22 DE OT;TUBRO DE. 1906

Crca mais uma brigada de infantaria do Guardas Nacíonacs na
comarca de Ilhéos, no Estado da Bahia.

O Presidente da. República dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uuico , Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Ilhéos, no Estado da Bahia, mais uma, brigada de infan
taria COIU fi, designação de 153", a qual se constituirá de tres
batalhões do serviço actívo, ns. 451,458 e 459, e um do da
reserva sob n. 153, que se organizarão com os guardas quali
ficados nos districtos da referida comarca; revogadas as
disposições em contrario.

Rio de Jtmeiro, 22 de outubro de 1906, 18° da Republtca..

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES AL"'VES.

Felía: Gaspar de Berros e Almeida.

DECRETO N. 6185 - DE Z2 DE OUTUBRO DE 1906

Crea mais uma. br-igada do infantaria de Guardes Nacíonaos na
comarca do Rio Preto, no Estado de Minas Gcraes,

O Presidente da lt.epublica dos Estados Unidos do Brasil,
para. execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896.
decreta:

Artigo unlco. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
do Rio Preto, no Estado de Minas Coraes, mais uma brigada
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de infantaria com a designação de 202\ a qual se constituirá
de tres batalhões do serviço aetivo ns. 604, 605 e 606 e um
do da reserva, sob n. 202, que se organizarão com os guardas
qualificados nos dístríctos da referida comarca; revogadas as
disposições em contrarío ,

Rio de Janeiro, 22 de outubro de i906, lS' da Republíca

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Felix Gaspar de Barres e Almeida.

DECRETO N. 6186-DE22 DE OUTUBRO DÊ 1906

Cr ca mais uma brigada de g-uardas nacíonaes na comarca de Nova
Priburgo , no Estado do Rio de Janeiro

O Presidente dos Estados Unidos do Brazil, para execução
do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, decreta:

Artigo unico , Fica creada na guarda nacional da comarca.
de Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro, mais uma
'brigada de infantaria com 11 designação de 65a , a qual se con
stituirã de tres batalhões do serviço activo ns. 193, 194 e 195
e um do da reserva sob n. 650, que se organizarão com os
guardas qualificados nos dístrlctos da referida comarca;
revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1906, 18' da Republlca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Felix Gaspar de Berros e Almeida.

DECRE110 N. 61S7 - DE 22 DE OUTUBRO DE 1906

Concede ao Gymnaeio de Santa Catbar-ína, na capital do Estado de
Santa Catharina, os priví legios e garantias de q)le gosa o
Gymnasio Nacional.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BraziI:
A ttendendo ás ínformações prestadas pelo delegado fiscal

do Governo junto ao Gymnasio de santa Catharína, na capital
do Eslado de santa Catharina, resolve conceder a este estabele
cimento de ínstrucção, ti vista do disposto no art. 361 do Codigo
dos Institutos Officiaes de Ensino Superior e Seoundarlo,
approvado pelo decreto n, 3S90, de 1 do janeiro de 1901, os pri
vilegias e garantias de que gosa o Gymnasio Nacional.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1906, 180 da Republica,

FRANCISCO DE PAULA ROmUGUES ALVES.

Ji'eUrJJ Gaspa1' de Banas e Almeida.

Executivo - :1906 57
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DECRETO N. 6188 - DE 22 DE OUTUBRO DE 1906

A.brc ao Minístea-io do. Justiça c Negócios Interiores, por conta do
exercício de 1006, acredito supplcment.ar de 618:750$ sendo.
141:150$' á verba -c- Substdio dos Senadores - e 477:000$' à ve'rb;
....;.. Subsidio dos Deputados.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
usando da autorização concedida pelo n. 1 do art. 26 da lei
n, 1453, de 30 de dezembro de 1903, e ouvido o Tribunal de
Contas, nos' termos do art. 70, § 5° do regulamento appro
vado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896, resolve
abrir ao Mínisterio da. Justiça e Negocíos Interiores, por conta
do exercício de 1906 o credito supplementar de tl18:75Q§;,
sendo: 141:750$ á verba-Subsidio dos Senadores- e 477:06á$
á verba - Subsidio dos Deputados, afim de Decorrer ao paga
mento dos subsidias dos membros do Congresso Naeionak du
rante a prorogaoão da actual sessão até ao dia 2 de novembro
do corrente anno,

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1906, 180 da Republica..

FRANCISCO DE 'PAULA RODRIGUES ALVES.

]i"ez.ix Gaspar de Barros e "Míneida.

DECRETO N. 6189-DE 22 DE OUTUBRO DE i906

Abl'C ao Ministerio da Justiça e Negocies Interiores, por conta do
exerctoio de 19úó, o credito supplementar de 80:000$, sendo:
30:000$ li verbã.c-Becretai-ia do Senado-e 50:000$ á verba
-- Secretaria da Camara dos Deputados.

O Presidente da Republioa dos Estados Unidos do Braztl,
usando da autorização concedida pelo 11. 1 do art. 26 da lei
n. 1.453, de 30 de dezembro de 1905, e ouvido o Tribunal
de. Contas, nos termosdo art. 70, § 50 do regulamento appro
vado pelo decreto n. 2409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve abrir ao Ministerío da Justiça e. Negocias Interiores,
por conta do exercicio de 1906,o credito supplementar de
80:600$, sendo :30:600$ á verba-Secretaria do senado
e 50:000;5 á "Verba - Secretaria da camara dos Deputados,
afun de oecorrer ao -pagamonto das despesas com o serviço
de stenographía, revisão, redacção. impressão e publicação
dos debates do Congresso Nacional, durante a. prorogação
da actua! sessão legislativa até ao dia 2 de novembro do
corrente' anno,

Rio de Janeiro, 22·de outubro de 1906, 18° da Republlca ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIG1'JES ALVES.

FeUx Gaspa,r de Barres e Almeida.,
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DECRETO N. 6190 - DE 22 DE OUTUBRO DE 1905

899

Abre ao Minleterío da Fazenda o credito de 7:701$250 para pagamento
á Empresa Navegação e Commerclo, em vista de sentença ju
diciaria,

O Presidente da República dos Estados Unidos do Braz í I,
usando da autorização contida no art. 20, n. 18, da lei
n. 1315, de Bl de dezembro de 1904, revigorado pelo art. BB,
da de n. 1453, de 30 de dezembro de 1905, e <1. que se refere o
decreto n. 5875, de 27 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o
Tribunal de Contas. na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2
lettra c, do decreto Iegíslativo n. B02, do 8 de outubro de 1895 ;

Resolve abrir ao Míulsterio da Fazenda o credito de
7:707$230 para Decorrer ao pagamento á Bmpreza. Navegação
e Oommercío i,das quantias de 7:000$, ímportancía do deposito
feito na Recebedoria do Rio de Janeiro para segurar o Juizo
no executivo fiscal que lhe moveu H.. União, afim de rehaver
a ímportancía do imposto de transmissão de propriedade do
vapor Assú, e de 707$250, proveniente de custas a que foi eon
demnada a União peloaccórdão do Supremo Tribunal Federal
n. 1058,de 18 de outubro de 1905.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1906, 18° da Repnbllca,

FRA:\"CISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo ele Bulhões.

DECRETO N. 6191 - DE 23 DE OUTUBRO DE 1006

Modifica a clausula XVI do decreto n. 372;:), de 1 de agosto de 1900,
relativo a concessão para as obras do porto de Manáos ,

o Presidente da Repubhca dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a ..i1.landos Harbour Limited, cossío
narra das obras de melhoramento do porto de Manãos, decreta;

Artigo uníco , Fica modificada a clausula XVI do decreto
n. 3725, de 1 do agosto de 1900, concernente á. concessão das
cbrse de melhoramento do referido porto, pela fõrma que so
segue:

Para, a determinação annual do capitalv effeetívamente
empregado. nas obras, as ímportaneías de despezas que hou
verem de ser pagas em ouro serão convertidas em moeda
nacional corrente, segundo as taxas officiaes de cambio nos dias
dos respectivos pagamenros e. computadas no capítaí somente
até o máximo correspondente aos preces considerados no orça
mento approvado pelo Governo quando excederem a impor
tancía calculada segundo t<1GS preços,
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o capital assim fixado em moeda nacional corrente ne
nhuma alterá,ção soffrerá em relação ao cambio para qualquer
effeíto do ccntracto,

Rio de' Janeiro, 23 de outubro de i906, is- de Repubiica,

FRANCISCO. DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro severíono Müller.

DECRETO N. 6192- DE 23 DE OUTUBRO DE 1906

Concede a The S. Paulo lj'(J/rYl-way L:gkt anel Pourer Cornpany,
lirnited os favores constantes do decreto n. 564.6, de 22 de agosto
de 1905, o dá outras providencias.

O Presidente da. Republíca dos Estados Unidos do Braxil,
attendendo ao que requereu a Ttie S. Paulo 'l'rf/:iy///;:;ay Light anel
Psnoer Company, limited, devidamente representada, decreta:

Artigo uníco , Ficam concedidos á The S. Paulo Tramway
Light and Pouier Oompany, limited os favores constantes do
decreto n, 5646, de 22 de agosto de 1905,na fôrma estabelecida
no mesmo decreto e mediante as clausulas que com este
baixam, assignadas pelo Ministro da Industría, Viação e Obras
Publicas.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de i906, 18' da Republica ,

FR,:\.NCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Seoeriano ]1üller.

Clausulas a que se lefere o decreto n. 6913 desm dAt.\
I

A companhia submetterã á consideração do Ministerio da
Fazond(~, por íntermedío do engenheiro 'fiscal e de aecôrdo com
a legislação em vigor, a relação do material que houver de
importar para o serviço.

11

A companhia contribuíra, annualmente, com a quantia
de 12:000$, que será recoihida ao Thesouro Federal por
semestres adeantados, para, as despesas de fiscalização na parte
referente á concessão de que trata o presente decreto.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1906.- Lauro Seoeríano
UtUler.
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DECRETO N. 6193- DE 23 DE OUTUBRO DE 1906

Abre ao Mmieter-Io da Industr-la, Viação e Obras Publicas o credito
extraordínar!o do 66:000$, ouro, para pagamento d?SjUl:O~ de.6 %.
ao anno , devidos á Companhia Estrada ue Ferro Victor-ia a Minas,
de 1 de fevereiro a 31 de dezembro de 1902

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização legislativa contida no decreto fi. 1532,
de 16 de outubro do corrente anno, decreta:

Artigo uníco. Fica aberto ao Minísterío da Industria, Viação
e Obras Publicas o credito extraordlnarío de 66:000$, ouro, para
pagamento dos juros de 6 % ao anno, devidos á Companhia.
Estrada de Ferro Victoria a Minas, no período de 1 de fevereiro
a 31 de dezembro de 1902.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1905, 18(1 da Republlca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES Ar,YES.

LaU1"O severumo :Müller.

DECRETO N. 6.194 - DE 23 DE OUTUBRO DE 1906

Fixa provisoriamente em 4.188:930$ e i,755:930$ os capitaee
correspondentes aos tr-echcs de Rebouças á margem di
reita do rio Iguassú e de Pirahya Jaguar-iahyva, da Es
trada do Ferro S. Paulo Rio Grande

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
S. Paulo Rio Grande decreta:

Artigo uníeo. Ficam fixados provísor-íamente em 4.188:930$
e 1.755:930$ os capítacs correspondentes aos trechos da Es
trada de Ferro S. Paulo Rio Grande, comprehendidos entre
Rebouças e a margem direita do rio Iguassü, com lS9,km631, e
entrePirahye Jaguariahyva, com 58,km531 de extensão.

RIo de Janeiro, 23 de outubro de 1906, 18' da Republíca.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Severicnc J.1fülle1·.

DECRETO N. 6.195 - DE 24 DE OUTUBRO DE 1906

Altera o primeiro uniforme do plano approvado pelo-decreto n . 4341
de 1.2 de fevereiro de 1902

O Presidente da Republíea dos Estados Unidos do Brazil :
Attendendo ao que lhe expoz o Vice-Almirante Ministro da

Marinha:
Resolve, que, para o primeiro uniforme dos officiaes da

Armada. e classes annexas, seja observado o plano que a este
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acompanha, ficando nesta parte. revogado o decreto n, 4341, de
12 de fevereiro de 1902.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1906, 18' da,Republíca,

FRANC1SCO DE PAULA. RODRIGUES ALVES.

Julio Cesor de Noronha.

Primeiro uuiforme para os offieiaes da Armada e dasses
que se refere o decreto n. 6195, aliSta data.

amxas a,

Farda abotoada, calça com galão, talim por cima da
farda, espada, fiador, chapéo armado, luvas de pellíca branca,
d ragonas, gravata preta, collarínho em pé e fechado, sapatos
a botinados ou botinas de verniz.

Este uniforme será de rigor em todos os actos solemnes,
otâclaes ou militares, que por sua natureza exigirem tal uni
forme e nos dias de festa nacional a que corresponder o emban
deiramento em arco.

Em solemnídades civis, que exijam traje de rigor, serã usada
a casaca com passadeiras, sem dragonas nem espada, collete
branco com gravata branca ou collete azul com gravata preta,
calça de panuo do segundo uniforme e bonet.

Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, 24'de outu
b ro de 1906. - Ju.lio Ceear de N orcnha,

DESCRIPÇÃO DAS PEÇAS DO 1(l UNIFORME

Farda

De panno azul ferrete, peito de traspassa com duas ordens
de sete botões, cada.uma; duas ing1ezas de O~007 em baixo,
0,15 no peito e 0,13 em. cima, golaem pé um pouco arredondada
na frente, com um vivo bordado a fio de ponto real, ouro,
guarnecido com lantejoulas, tendo 0,04 de altura j na cinta
duas portinbplascom 0,055 de largura, um pouco ovaes, com
um botão pequeno em cada extremidade ; abas arredondadas,
sem franzido, e de comprimento a tocar á curva da perna; na
prega das abas atrãs duas careellas do comprimento. de 0,24,
tendo em cima 0,003 e em baixo 0,02, terminando arredon
dadas, com um botão grande em cada earcella e dons ditos
na feição para receber o talím ,

Os punhos' das mangas: devem ter 0,085 de- altura, serão
ornados. com as respectivas divisas e guarnecidos. na. costura
da parte posterior com tres botões de 0,013 de díametro dis
tanciados:entre si.de O,028,sendo o do centro.collocadona junceão
do.canhão' á. manga.
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A farda serã oaseada a vivo de panno ,
A golla da farda será guarnecida com bordados, conforme

a descrípção junta.

DESORIPÇÃO DO BORDADO DA GOLLA.

Para almirante:
Emblema da Republlca, bordado a prata, nas extremidades

e a 0,03 uma haste de carvalho com folhas e fructos bordados
a ouro, para ambos os lados até o encontro, tendo urna ancora
inclinada e bordada a palheta de prata, cortando o extremo
da haste.

Para vice-almirante:
Tres estrellas bordadas a prata em tríangulo e o mesmo

bordado,
Para contra-almirante:
Duas estrel1as bordadas a prata em seguida uma a outra

-e o mesmo bordado.
Para os officiaes superiores:
Uma ancora inclinada, bordada a prata, nas extremidades,

e a 0,03 uma haste de, carvalho com folhas e rruetos bordados
a ouro, para o lado superior.

Para os ofltciaes subalternos:
Uma ancora inclinada bordada a ouro-o nas extremidades,

-e o mesmo bordado.
Os orâeiaea das classes annexas terão os dístinctívos da sua

classe.

Calça

Do mesmo panno d·a farda, direita, sufficientemente com
prida a cahir sobre a botina, tendo as costuras exteriores sem
pestanas e 'guarnecidas de galão de ouro.sendo:

Para os ofücíaes generaes, lavrado, de folha de carvalho,
largura 0,040,

Para os ofücíaes superiores, liso, de quatro cordões, Iar
gura 0,040.

Para os offíciaes subalternos..Iíso, de dous cordões, largura
0,025.

O ehapéo armado, as, dívísas.. dragonas, passadeiras.
espada, fiador, talím, gravata e botões serão QS usados no
actual plano de uniformes.

Secretaria de Estado dos' Negoetos da- Marinha" 24 de,outu
bno de i90ô. - Julio Cesor de Noronha.
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DECRETON. 61g6-DE.27DE OUTUBRO m~ 1906

Declara sem eífeito o decreto n.~ 2916, de 20 de junho de 1898

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brasil :
Resolve declarar sem effeito o decreto n. 2916, de 20 de

de j unho de 1898, que concedeu autorização á Atlas Asstwance
Company para funccionar na Republíca, visto ter a mesma com
panhia resolvido cessar as suas operações de seguros.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1906, 18' da Republica.

FRANOISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 6197-DE29 DE OUTUBRO DE 1903

Orca mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes no 1,1Uni~

cipío da Escada, 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 Naclonal do rnunícípío
da, Escada, no Estado de Pernambuco, mais uma brigada de
infantaria, com a designação de 112", a qual se constituirá
de tros batalhões do,serviço actívo ns. 334, 335, 336 e um
do da reserva, sob n. 112, que se organizarão com os guardas
qualificados nos dístríctos do referido munícipío; revogadas as
disposições em contrarío.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 1906, 18' da Republica;

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES AliVES.

Jielix Caspa}" de Borrae e Almeida.

DECRETO N. 6,198-DE 29 DE OUTUBRO DE 1906

Abre ao Minister i o da Guerra o credíto de 1:027$579, para
pagamento ao alferes do exercito Ger-oncic Ní tto de Souza
Pimentel de vantagens que lhe competem como alfer-es
a Iumno

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazll,
usando da autorização que lhe confere o decreto n. 1.543,
desta data resolve abrir ao Ministerio da Guerra o credito de
1:0'27$579, para pagar ao alferes do exercito Geroncio Nitto de
Souza Pimentel as vantagens que lhe competem como alteres-



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 905

alumno da extinctc escola militar do Estado do Ceará, corres
pondentes aos annos de 1897 e 1898, qne não forrm recebidas,

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 1900, 18° da Republlca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Francisco de Paula Argolto.

DECRETO N. 6109 - DE 30 DE OUTUBRO DE 1900

Abre ao Minieter-ío da Industria, Viação e Obras Publicas o credito
exteaordínario de 250:000$ para pagar á Companhia Braaílen-a
Torrens a índemuísacão fixada no termo de 18 de dezembro de

H)Ol, rcsoisorio do contr-acto de 18 de julho de 1890.

O Presidente da Republlca dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida.. no decreto legislativo n. 1469,
do 9 de janeiro do corrente anuo, decreta:

Artigo uníco. Fica aberto ao Mínisterio da Industrla, Viação
e Obras Publicas o credito extraordinarlo de 250:0008. para
pagar á Companhia Torrens a índemnízação fixada no termo de
18 de dezembro de 1901, rescisorio do eontracto de 18 de julho
de 1890.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1006, 18° da Republlca ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Severiano :MúUer.

DECRETO N.0.200-DE 30 DE OUTUBRO DE 1006

Abre ao Ministér-io da Indústria, Viação e Obras Publicas, o credito
supplementar de 22:700$ para elevação dos vencimentos aos em
pregados das Administrações dos Correios do Rio Grande do Sul,
Pará, Pernambuco. Bahia e Minas Geraes ,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização constante do decreto legislativo n. 1.538,
de 23 do corrente rnez, decreta:

Al'tigo unico. Fica. aberto ao Mínísterío da Induatrta, Viação
e Obras Publicas o credito de 22:700$, supplemcntar á verba
3" do art. 14 da lei n. 1.453, de 30 de dezembro de 1905,
para elevação dos vencimentos aos empregados das Admínís
trações dos Correios do Rio Grande do gul.. Pará, Pernambuco,
Bahia e Minas Geraes,

Rio de Janeiro, 30 do outubro de 1906, 18° da Republíca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Seoerícno Mülle1·.
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DECRETO N. 6201 - DE 30 DE OUTUBRO DE 1900

Approva as bases para constituição e arrendamento da rêcle de
viação férr-ea sul-oeste de Minas,

O Presidente da Republíea dos Estados Unidos do Brazíj,
usando da autorização constante do art. 17 da lei n , 1453, de
30 de dezembro de 1905, decreta:

Artigo uníco , Ficam approvadas as bases para constituição
e arrendamento da rêde de viação ferrea. sul-oeste de- Minas,
nos termos das clausulasque comeste baixam, assignadas pelo
Ministro da Industría. Viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1906. 18' da Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Seoeriono 1l1ii.J'Zer.

Clausulas ai que se refere o decreto n. 6201, de 31 de
outubro de 1906

I

O contraeto tem por. objecto ao constituição e o arrenda
mento de uma rêde da -viação ferrea e fluvial nos Estados de
Minas Geraes e Rio de Janeiro e será formada:

1. Pelas Estradas Oeste de Minas e Minas e Rio, perten
centes á União Federal;

2. Pelo serviço de navegação do Rio Grande, hoje perten
cente á Oeste de Minas;

3. Pelo serviço de na.vegação do rio Sapueahy, organizado
pelos arrendataríoa da Minas e Rio; , .

4. Pelas Iínhas em trafego da Companhia Viação Férrea
Sapucahy, que vão da Barra do Pirahy a Carvalho e de Furnas
a Eleuterio;

5, Pelas linhas em trafego da Companhia Muzambinho;
6. Pela eonsrrueção dos prolongamentos e ramaes se~

guintes :
a) De Carrancas. a Bom Jardim e de Carvalho aAyunroca ;
b) Do ponto mais conveniente, a. juizo do Governo, na

bitola de um metro da Oeste a BelIo Horízonte ;
c} Da Formiga a Catalão ou' Araguary, conforme fôrem

tempo decidido pelo Governo ;
<I) Do ponto mais conveniente do prolongamento mencio

nado na. lettrac a Uberaba;
e} Do ponto mais conveniente da Oeste de Minas nas pro

ximidades de Lavras a Muzambínho ou a Minas e Rio em Tres
Corações- ou suas proximidades;

f) Do Arêado a Jaguáira, passando pelo munícípío de
Passos j
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g) Da. Campanha á ma.rgem do rio Sa.puca.hy, passando por
S. Gonçalo do Sapucahy ;

h) De Conceição do Rio Verde a. Contendas ;
i) Do ponto mais conveniente de Muzambinho, a juizo do

Governo,.a Poços: de Caldas, passando pelo munícípíc do Ma.~

chado ;
.f) Do Arêado aS. Sebastião do Paraizo;
7. Por quaesquer outros prolongamentos que forem con...

struídos com approvação do Governo;
8. Pela navegação dos rios existentes na zona, já. navega

veis ou que se tornem navegaveis pela realização de obras ne
cessarias para. vencer as difficuldades naturaes.

li

A construcção da linha. entra Furnas e Ayuruoca e con
sequente inclusão no capital fica dependente do consentimento
expresso do Governo, obrigando-se o arrendatário neste caso a
não desviar a direeção actual dos transportes, que se eífectuam
por via. Cruzeiro das estações entre Soledade e Rio Eleuterío,
seus ramaes e prolongamentos, salvo índemnízando a Estrada
de Ferro Central do Brazil do frete que lhe competiria pelo
percurso em suas linhas, si não houvera o desvio ..

§ 1. o Nas contas de trafego mutuo serão attríbuídos â Cen
tral do Brazll os referidos fretes corno si fossem renda. propeia,

§ 2.<) Pelos volumes, pelo arrendataríc. por ventura, despa
chados para qualquer das estações intermediarias entra 801e
dade e Barra do Pirahy para nellas despachal-os, em detri...
menta do estatuído nesta clausula, além do pagamento dos re
spectivos fretes, nos termos acima estabelecidos á Central do
Brazrl, incorrerá. na.multa de 100$ por volume assim despa
chado.

§ 3. 0 Os prazos para apresentação dos estudos e-respectiva
construeção da linha entre Ayuruoca e Carvalho serão fixados
pelo Governo no acto de determinar a referida construcção.

!lI

A rêde de viação farrea. e fluvial constituída de eonfonní
dade com a. clausula .I, propriedade da União Federal.e. deno
minada. - Sul-Oeste de Minas - será arrendada até 3i de de
zembro de 1966 á pessoa, empreza ou companhia legalmente
organizada e que, a juizo- do Governo, disponha dos oapítaes
necessarios para a execução do respectivo contracto e se mostre
habillta.da a satísfazer o disposto na. clausula seguinte.

IV

Antes de assígnar o contraeto de arrendamento o contra
ctante transferirá para o pleno domínio da União Federal,
livres e desembaraçadas de quaesquer onus, as estradas de ferro
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da Companhia Viação Ferrea Sapueahy e Muzambinho com
todas as suas concessões e linhas em trafego nos Estàdosde
Minas Geraes e Rio de Janeiro, inclusive material1ixo e rodante
estações, offíclnas, depositas, almoxarifado e mais editicios'
engenhos de beneficiar café e arroz e quaesquer outras bemfei':
tortas existentes nas referidas estradas, e bem assim o' serviço
de navegação com todo seu material mencionado no n , 3 da
clausula r.

A escriptura de transferencia será lavrada no Contencioso
do Thesouro Federal e a entrega feita a quem tor designado
pelo Governo e mediante minucioso inventario.

v
As concessões, linhas em trafego. engenhos e quaesqner

outras bemfeítorías, que, cumprida a clausula anterior, tenham,
passado para o dominio da União Federal e que pela clausula I
não tenham de fazer parte da rêde «sul-oeste de Minas», terão
desde logo o destino que lhes fôr dado pelo Governo Federal.

VI

O capital da empreza ou companhia será de 60.000:000$,
sendo até 30.000:000$ representados pelos bens e concessões da.
Companhias Viação Ferrea Sapucahy e Muzambinho menciona
dos na clausula IV. e serviço de navegação constante do fi. 3
da clausula I; e 30.000:000$, pelo menos, realizados em dinheiro
e destinados exclusivamente aos estudos e construcção dos pro
Iongamentos e ramaes mencionados no n. 6 da clausula I e ao
disposto na clausula XIV.

Este capital poderá ser elevado mediante expressa autori
zação do Governo Federal,

VlI

Si o capital fixado na clausula anterior não fQrsufficiente
para a construcção de todos os prolongamentos e ramaes men
cíonados no n, 6 da clausula I, e si o mesmo capital não fôr
augmentado, o Governo poderá ordenar que,sejam construidos
por sua conta, effectuando o pagamento em títulos da divida
publica interna (papel) de juro de 5 %.

VIlI

Si a parte (30.000:000$) do capital destinado ao estudo e
construcçâo dos diversos prolongamentos e ramaes constàntes
da clausula. I e ao disposto na clausula XIV, não fôr toda
despendida, o Governo Federal poderá determinar a eonstru
cçãode ramaes e prolongamentos ahi não mencionados, os quaes
serão incorporados para todos os effeítos á rêde «Sul oeste
de Minas».
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IX

Assígnado o contracto de arrendamento, o Governo Federal
mandará fazer entrega ao arrendatario, de todas as linhas e
serviços de navegação mencionados nos ns, I a.5 da clausula I,
mediante inventarias minuciosos em que serão numeradas todas
as cousas entregues e o seu estado de conservação. Esses inven
tarias serão assígnados pelos representantes do Governo e pelos
arrendataríos ou representantes para esse fim designados.

X

o contractante arrendatario, além da transferencia para o
domínio pleno da União Federal dos bens e concessões constantes
da clausula Ill e da. obrigação de construir os prolongamentos e
ramaes nos prazos estipulados no contracto e dentro do capital
fixado na clausula VI, ou, de aocordo com o disposto na clau
sula VII, pagará mais uma porcentagem sobre a renda bruta e
que fôr estipulada no respectivo contraeto, tudo como com
pensação pelo uso e gozo das linhas já em trafego e dos prolon
gamentos e ramaes que forem construidos (clausula I, n. 6) e
que formarão a rêde «Sul-Oeste de Minas» (clausula I) de pro
priedade da União Federal.

A porcentagem sobre a renda bruta, até que se faça a
ligação de Carrancas a Bomjardírn, ou até a data fixada no
contracto para. essa ligação, será apenas calculada sobra a renda
propria da Oeste de Minas I continuando, em relação a Minas e
Rio, a mesma quota fixa do vígonte contracto de arrendamento
prcvísorío.

Feita a ligação de Carrancas a Bomjardim ou terminado o
prazo fixado para essa Iigação , a porcentagem será. calculada
sobre a renda total da rede Sul-Oeste de Minas, a saber :
Sapucahy, Oeste, Muzambinho, Minas e Rio, todos os seus pro
longamentos, ligações e ramaes, além da taxa. especial fixada
no vigente contracto de arrendamento provisorío da Estrada de
Ferro Minas e Rio, taxa que permanecerá até o fim do novo
contracto em 1966.

XI

As quantias arrecadadas em virtude do disposto na. clau
sula anterior, pertencerão á. Caixa de resgate nos termos da
lettra A do art. 29, n. 25, da lei n , 74~, de 29 de dezembro
de 1900.

XII

Findo o prazo do arrendamento, em 31 de dezembro de 1966,
o arrendatarío fará ímmedíatamente entrega ao Governo
Federal da rêde sul-oeste de Minas com todas as suas linhas
- ferrea, âuvíal e telegraphica, então existentes, incluídos
estações, orãcínas, deposítos, dependencias e quaesquer outras
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bemfeitorías, material fixo e rodante, matectaj. fluvial e o em
ser nos almoxarifados e bastantes aos di:fferentes misteres cio
trafego pelo espaço de tres meses, pelo menos, tudo em bom
estado de conservação e sem que o arrendatarto tenha direito
a qualquer índemnízação sob qualquer fundamento.

XIII

No respectivo contracto de arrendamento serão estipuladas
condições sobre :

l-Revisão. onde fôr necessarlo, das linhas já em trafego,
tendo em vista melhorar as suas condições technícas, de modo a
permíttír um tráfego seguro e capaz de satisfazer ás necessí
dades da .zona 11 que as mesmas teem de servir;

2-Revisão e augrnento do material fixo e rodante, edíflcios
e bemfeítoi-las existentes para. satísfazer ás necessidades actuaes
do trafego;

3- Prazos para 11 revisão das linhas actuaes, para a apre
sentação dos estudos e para ar eonstrucção dos prolongamentos
e ramaes mencionadosno n, 6 da clausula I, apara o desenvol
vimento do serviço de navegação em toda a zona;

4- Instrucções, condições geraes para a organização dos
estudos e serviços de construcção, especificação e tabellas de
preço;

5- Medição dos trabalhos e compra dos materíaes no 00...
trangeíro ;

fi - Policia e segurança da linha e do trafego afim de ser o
mesmo mantido sem interrupção;

7- Despesas de admimstração no paíz e no estrangeiro;
8- Condições de fiscalização por parte do Governo Federal

e ar respectiva despesa que correrá por conta do arrendatar-ío ;
9- Organização dos noraríos ;
10- Occuoação ternporaría por parte do Governo Federal

de toda ou parte da rêde ;
11- Encampação pelo Governo Federal do oontracto de

arrendamento, o que Só poderá. ter lagar depois de dezembro
de 1934 ;

12-- Especie do combustível ;
13- Revisão geral de todas as tarifas ectualmente em

vigor, no sentido de serem trancamente attendidos os interesses
agrícolas e industriaes das diversas zonas da rêde, soja no que
diz respeito á exportação dos seus pro-íuetos, seja no que diz
respeito a importação de objectos necessarios 3,0 seu desenvol
vimento, ficando reservada ao Governo a faculdade de em qual
quer tempo alterar para. menos as tarifas referentes a qual
quer gcnero, responsabllieando-se pelo prejuízo resultante ex
clusívamcnte d~l, redueção por elle ordenada. N'lS tomadas de
contas ser':, annualmente apurada a responsabilidade do Go
verno que se tOfnaráeft'cc"Giva no fim de cada tríennío, na con
formidade das disposições seguintes:
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a) Pela redueção de renda proveniente da diminuição de
tonelagern , relativamente li transportada pela arrendataria,
anteriormente ao aeto , nenhuma responsabllidade caberá ao
Governo;

bJ Na hypothese de permanecer constante a tonelagem
transportada no anno em que for ordenada a redueção da tarifa,
o prejuizo será a differença de renda proveniente da applica
ção da nova tarifa. Verificado augmento de tonelagem, o pre
juizo será calculado de eccordo com a dífferença entre a tarifa
que vigorava, della abatidos 25 % , ea tarifa mandada adaptar
pelo Governo;

c) Si houver o excesso de renda sobre a percebida pela
arrendatacta no anuo em que ,foi feita a reducção, 30 c
deste excesso serão attribuidos ao Governo no encontr-o de con
tas até contrabalançar a sua responsabilidade;

d) Desde que o frete reduzido produza renda igual á
arrecadada pela arrendataria no anno da raduceâo e mais 70%.

estando o Governo índemnízado das quantias porventura pagas,
a tarifa reduzida será convertida em tarll'a definitiva;

e) Findo o primeiro triennio ou antes, o Governo resolverá
si deve continuar para os generos favorecidos o regimen de
excepção, si com a mesma ou com menor reducção, conforme
lhe parecer conveniente. Do mesmo modo procederá, fíndo o
segundo tríennio, e assim por deante;

14- Multas a que ficará sujeito o arrendatario pela ínobser
vancía das clausulas do contracto, prazo do seu pagemento e
do pagamento da porcentagem estabelecida na clausula IX,
tendo em vista °disposto nas 1ettras b) e c), parte cinco, do
decreto n. 3084, de 5 de novembro de 1898 ;

15 - Equiparação da tarifa da Central para o transporte de
carvão nacional;

16- Abatimento nas tarifas paea o transporte dos materlaes
para a construcção das linhas;

17 - OutI"Gl.S clausulas que forem julgadas uecessunas para
a realização do fim prlncipal do contracto-cconstíjuíção da rêde
Sul-Oeste do Minas.

XlV

A companhia obrtga-se por conta do capital de 00.000:000$
fixado no contracto e de accordo com o Governo a:

1- Estabelecer DO ponto designado pelo Governo uma> escola
agronornica e zootechníca nas condições das melhores escolas
deste genero existentes nos Estados Unidos, com campos de
experíencía e demonstração, onde forem convenientes, dons
postos zootechnícos. tudo dirigido pOI' pessoal competente c coro
proüssíonaes itinerantes para instrucção do pessoal operaria no
manejo dos modernos instrumentos agrarios e pratloa racional
de culturas de plantas naoíonaes e exotíoas, adaptaveía á região,
procurando obter plantas e sementes seleecíonadas para serem
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distribuídas gratuitamente aos lavradores, e bem assim repro
ductores convenientes para serem vendidos pelo custo'

2- Adquirir terras que se prestem a industria ag'ricola ou
pscuar'Ia á margem da línha-ferrea, dividindo-as, bem como
as que lhe forem pelo Governo entregues para esse fim, em
lotes devidamente preparados a receber colonos, e a estes serem
vendidos sem lucro e a prazo longo..

xv
A empreza ou companhia. arrendataria poderá tel' sua séde

em paíz estrangeiro, mas.. neste caso, obriga-se a ter perma
nentemente nesta Capital um representante com plenospoderes
e illimitados para tratar e resolver definitivamente com os
poderes publicas brazileiros todas e quaesquer questões, podendo
o dito representante receber citação inicial e outras em que
por direito se exija citação pessoal.

0_ fôro para todas e quaesquer questões entre o arrenda
ta.ria e os GovernosFederal e Estadoaes e entre o arrendatario e
qualquer particular será o desta capital.

XVI

No caso de desaccordo entre o Governo Federal e o arrenda
tarío, sobre a interpretação de qualquer clausula deste decreto
ou do respectivo ccntraeto, será. a duvida obrigatoría e irrevo
gavelmente decidida por arbitramento e nas condições .men
cíonadas no respectivo contracto.

XVlI

O Governo Federal e o arrendatario são individualmente
responsaveís por todas as reclamações ou litígios que possam
surgir por actos anteriores á data do contracto e referentes ãs
estradas de que, então, eram respectivamente propríetaríos.

XVIlI

Continuarão em vigor os prívílegíos de zona pertencentes
a cada uma das estradas que passam a formar a rêde Sul
Oestede Minas.

XIX

Cessará desde a data do contracto a garantia de juros
actualmente concedida as estradas em questão.

XX

Durante o prazo de arrendamento o arrendatarío gozará. dos
favores de desapropriação e isenção de direitos, conforme a
legislação vigente no momento de ser utllisado o favor.
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XXI

O arrendatario é obrigado a dar transporte gratuito
sómente :

I ..:..... Aos tmmígrantes, suas bagagens, ferramentas, uten
sílíos e instrumentos agricolas ;

2 -A's sementes e plantas enviadas pelos Governos Feders l
e Estadoal para serem gratuitamente distríbuidaspelos lavra
dores;

3 -Ais malas do Correio e seus conductores e quaesquer
valores pertencentes ao Thesouro Nacional ou dos Estados ;

4 - Ao pessoal do Telegrapho Nacional quando em serviço.

XXl1

O arrendatarto obrtga-ae a manter e a admittir trafego
mútuo com as Estradas de Ferro Central do Brazil e do Estado
de S. Pr,1 ulo, com a Repartição Geral dos Telegraphos, e com as
emprezas nacíonaes de navegação.

XXlIl

Findo °prazo do contracto e si ao Governo Federal convier
que ao rêde continue no regímen de arrendamento. terã, então, o
arrendatarío prefereneía em igualdade de condições.

XXIV

A companhia arrendataría ínüemnízarã ao arrendatarto
provísor!o da Estrada de Ferro Minas e Rio da ímportancía de
10:442$850 nos termos do aviso n. 52, de 14 de novembro de
1002, do Ministerío da Industría, Viação e Obras Publicas.

XXV

A companhia arrendaterfa não poderá trafegar ou super
íutendcr outras linhas. de transporte, explorar outros quees
quer serviços. nem fundir-se com outra qualquer companhia,
empreza ou pessoa. jurídica, para quaesquer fins Industriaes,
sem expressa permissão do Governo Federal. nem praticar
quaesquer Retos de commercío que não sejam propriamente
attinentes aos fins a que se destina a constituição e exploração
da. rêde Sul-Oeste de Minas.

XXVI

A companhia I:U.O poderá despedir, dentro dos primeiros
seis mezes de arrendamento, qualquer dos empregados de
ordenado mensal ou jornaleiro. que desempenhar funcções na
Estrada de Ferro Oeste de Minas, na época em que lhe for
entregue, sem. prévio aviso de dous mezes ou pagamento
de ordenado correspondente a este prazo, salvo falta grave
commettida, 0, neste OS,SO, a juizo do chefe d:), fiscalização.

Executivo - i005 58
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XXV!!

O arrendatario, antes de assignar o cúntracto e para
g araDtl~ a execução do mesO?o~ depositará no 'Ihesouro Federal
a quantia de 100:000$ em dinheíro ou apolíces federaas,

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1906. - Lauro Se'Oeriano
Müller. '

DECRETO N. 6202 - DE 30 DF. OUTUl'RO DE 1906

Concede auto~'ízação â, sociedade anonyma Companhia Pastoril o
Industr-ial. para runccíonar e epprovu os seus estatutos.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazíl,
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma Companhia
Pastoril e Industrial, devidamente representada) decreta:

Artigo uníeo. E' concedida autorização á sociedade ano
nyma Companhia Pastoril e Industrial para funceíonar com os
estatutos que a este acompanham; ficando porém obrigada ao
preenchimento das formalrdades ulteriores exigidas pela legis
lação em vigor.

Rio de Janeíro, 30 de outubro de í906. 18" da Republioa.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Severíano Jiútley.

Estatutos da Companhia Pastoril e rnõueerier

l-FIM, S~DE :E; DURAÇÃ.O

Al't. 1.0 Sob a denominação ele Companhia Pastoril e I::1~

dustrial fica ínstituda uma. sociedade anonyma que se regerá
poíos presentes estatutos, e que tem por fim dedicar-se á
índuatcía 'pastoril e derivados assim como ao commerclo dos
respectivos productos : para o que poderá ter todas as pro
priedades, ínstallações, depositas e serviços convenientes.

Art. 2. 0 No desempenho do seu objectivo attenderâ sempre
a sociedade á mais rígorosa vobservancía possível dos pro
gressos adquiridos e requisitos hyglenlcos reconhecidos necessa
rios para a melhor obtenção c a mais escrupulosa manutenção
dos seus productos, de modo que a simples procedeneía destes
offereça aos consumídores, completa garantia de pureza e ex
celíencía.

Art. 3.° O prazo da sociedade será de quarenta annos, po
dendo ser prorogado ,

Art. 4. c Terá a sociedade como sede e fôro jurídico a. Ca
pital Federal dos Estados Unidos do Braztl, podendo estabelecer
onde convier os annexos, succursaes e filiaes necessaríos.

Ar. 5.° O anno social será contado de 1 de julho.
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lI-CAPITAL SOCIAL, DIVIDENDO E FUNDO DE RESERVA

915

Art. 6. 0 o capital social, dividido em acções de 200$, é de
300:000$; e poderá, quando o desenvolvimento dos negocias so..
cíaes o exigir, ser 'elevado ao que for necessario, a. juizo e por
deliberação da aseembléa geral, sem que isto importe reforma
destes estatutos.

§ l.\> AS entradas serão effectuadas: 10 % no acto da
subserípção, 10 % logo que se constituir a sociedade, e o re
stante á medida das necessidades socíaes, a juizo da dírectoría,
que tambem poderá permíttír o pagamento antecipado das
acções, até íntegralízação; quando julgar conveniente.

§ 2. o No caso de augmento de capital social, terão prefe~
rencía á distribuição proporcional das novas aeções os aecionís
tar na occasíão inscriptos no registro da sociedade.

§ 3. o Si ao contrario o oapltal social, indicado no-presente
ar-tigo, for reconhecido superior ás necessidades, poderá elle
ser reduzido, por deliberação da- assemblea geral e nas condí
cões do mesmo artigo.

Art. 7.° Dos lucros liquidas verlücados em cada semestre,
serão primeiro deduzidos 5 % para o fundo de reserva geral.
Do restante será distribuído aos acolonístas um dividendo, que
não poderá exceder de 10 % ao anno , do capital realizado, em
quanto o capital social não estiver integralizado. Havendo
sobras, serão ellas também levadas ao fundo de reserva geral
ou aos outros que a assembléa geral resolva areal'.

§ 1. o O dividendo do primeiro semestre do anuo social terá
o caracter de provísorío, até a fixação do. dividendo annual, no
segundo semestre.

§ 2. c O fundo de reserva geral destína-sa a attenderás
perdas de capital.

§ 3.0 Os dividendos não reclamados no fim de cinco annos
reverterão á socíedade.

III-DOS ADMINISTRADORES E FISCAES

Art. 8. 0 Terá a soeiedede uma dírectoría composta de tros
directores, eleitos de tres em tres annos, por eserutínío secreto)
e maioria relativa de votos, pela assembléa geral, que designará
dentre elles um presidente.

§ 1. o Para exercer as respectivas funeções, deverá. cada.
director caucionar 50 acções da companhia. .

Art. 9. o No caso de auseneía prolongada ou impedimento
durável, do presidente, desígnarã elle o seu substituto. No caso
de vaga ou do impedimento duravel de outro díreotor, poderá
este ser substituido por quem a directoriajuIgar conveniente,
até a reunião da assembléa geral, que supprirá definitivamente
a vaga.

Art. 10. A' directoria competem .todos os actos de livre
administração, podendo t.l'ansigir, oontrahír o"órig-:1ções, obter
adquirir, renunciar ou alienar bens ou direitos, no que se rete
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rir ao objeoto da sociedade, e de accordo com os interesses e
conveniencias della ,

Paragrapho uníco, Havendo divergencia e empate entre os
directores, nos casos omissos ou duvidosos, será chamado o
conselho fiscal para resolver juntamente com a dírectoría.

Art. 11. O presidente é órgão da díreotoría, compete-lhe
represental-a nas suas relações externas, em juizo ou fóra delle,
podendo para isto constituir mandataríos ; superintender a
gestão díaría dos negocias da sociedade, fiscalizar a fiel ex
ecução dos respectivos serviços e regulamentos, e convocar as
reuniões da directorla, conselho fiscal e sssembléas geraes,

Art. 12. O conselho fiscal será .de tres membros, cabendo
lhes todas as attrlbuições constantes da lei vigente e dos pre
sentes estatutos.

Paragrapho unico. Serão supplentes dos físcaes os ímmedía
tos em votos e funccíonarão nos casos de impedimento dos flscaes,

Art. 13. A assembléa geral resolverá sobre a remunera
ção dos administradores e üscaes.

IV - DA ASSE)IBLEA GERAL

Art. 14. A assembléa geral é ordínaría, extraordinaria ou
especial.

E' ordinaria a que runccíonar annualmente para presta
ção de contas da directoria e eleições determinadas nos esta
tutos ; é extraordínaría a que tiver lagar em qualquer outra
occasíão, para deliberar sobre quaesquer assumptos, menos os
que exigem assembléa especial. Esta será convocada para os
casos especíaes, a saber: transtorencia da sede social, proroga
ção do prazo; dissolução e modo de liquidação antes do termo,
augmento ou reducção do capital social, reforma dos estatutos.

§ 1. o Para as assembléas ordinarias e extraordínarias, ob
servar-se-ha o disposto nos arts. 129 e 130 do decreto n, 434,
de 1891 ; para as especíaes o disposto no art. 131 e paragrapho
do mesmo decreto.

§ 2. o A assembléa ordínaría terá lagar em agosto, e po
derá deliberar- sobre qualquer' proposta apresentada, menos em
relação aoscasos especiaes, salvo si tiver havido prévia deela
ração DOS annuncíos de convocação; devendo-se neste caso
observar o citado art. 131 do decreto n. 434.

§ 3.() As assembléas extraordínarías ou especiaes serão
convocadas quando necessarías.

§ 4..o Para a assembléa ordinaria a primeira convocação
será feita, com antecedeneia mínima de 15 dias, e as subse
quentes, quando necessarías, com intervallo de tres dias.

Para as extraordínarías, a. primeira convocação será pelo
menos com tres dias dê antecedencía. Para as espeeíaes a an
tecedencia da primeira convocação será pelo menos de 30 dias,
a das ulteriores de 15dias.

§ 5. c Quinze dias antes da, data da reunião cessam as trans
terencías de acções.
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Ar!. 15. Havendo aceees ao portador ou transferlveis por
endosso, deverão ellas ser depositadas na séde da sociedade,
mediante recibo competente, pelo menos, oito dias antes da
reunião.

Ar!. 16, A assembléa geral ordínaría será aberta pelo
presidente da. sociedade, sendo logo em seguida designado, por
escrutínio ou acclamação, o presidente da assembléa, o qual
escolherá dous secretarias, approvados pela mesma.

§ 1. o A sessão poderá ser continuada em dia que o pre
sidente da assemblea determinar, com intervallo maxímo de
oito dias.

§ 2. 0 As assembléas extraordínarías e especíaes serão pre
sididas pelo presidente da sociedade; salvo havendo prestação
de contas da díreetoría, regulando neste caso o disposto para a
assembléa ordínaría,

Art. 17. As deliberações da assembléa geral serão tomadas
por maioria de accionistas presentes; caso porém o exija qual..
quer acclonísta, o serão por acções, em escrutinio secreto, con
tando cada acção um voto.

§ 1.o Não poderão votar os accíonístas possuidores de me
nos de 10 acções,

§ 2. 0 As deliberações tomadas de aecordo com a lei e os
estatutos, obrigam a todos os accíonistaa,

§ 3.' As eleições, salvo a facuidade do art. 16,serão feitas
por escrutinio secreto e por acçõea,

§ 4~0 Nas assembléas extraordinarias e especíaes só se po..
devera deliberar sobre o objecto que as tiver motivado, e que
derã constar da respectiva convocação,

V-DISPOSIçõES GERAES

Art. 18. Em todos os casos taxativos pela lei, e nos omis
sos destes estatutos, regularão as disposições respectivas da
legislação vigente sobre as sociedades anonymas.

Capital Federal, 13 de outubro de 1906. - Osíneorporado
res, Dr. Herculano V. F. Penna,:-: Henry F. Tyler.

O Presidente da Republíea dos Estados Uuidos do Brazil :
Faz saber a quantos esta Carta virem que, attendendo ao

que requereu a sociedade anonyma Companhia Pastoril e In
dustrial, devidamente representada. resolveu conceder-lhe
autorização para funccionar com os estatutos que acampa..
nharam o decreto n. 6202, desta data, finando porém obrigada
ao preenchimento das formalidades ulteriores exigidas pela
legislação em 'vigor.

E para firmeza de tudo maudou passar a presente carta que
vae por eUe assígnada e sellada com o se110 das armas nacíonaes,

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1906, 18' da. Republica.

FRANCISCO DE PAUJ"A RODRIGUES ALVES.

Lauro Severiano MiUler.
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Pagou 99$ de sono, como consta da verba n. 11, da Reea
bedoria da Capital Federal, lançada em guia expedida por esta
Secretaria de Estado, a qual fica archlvada com os demais papeis.

Ia secção da. Directoria Geral da lndustria da Secretaria
da Industría, Viação e Obras Publicas, 5 de novembro de i906.
-João Rodrigues Chacee, ofâcial .

Registrada a fls, 13, v. do livro competente.
Em 5 de novembro de 1906.-João Rodrigues Chaves, ofâcíal,

-VÍsto, 1" secção Industría, 5 de novembro de 1906.-J. a.
Yalâetaro,

ACTA DA PRIMEIRA ASSEMBL"flA GRAL CONSTITUTIVA, DA CO~i"

PANHIA PASTORIL E INDUSTRIAL, SOCIEDADE ANONYMA ORGA
NIZADA DE CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES RESPECTIVAS
DO DECRETO N. 434, DE 4 DE JULHO DE 1891

No dia 10 de novembro de 1906, ás ~ horas da tarde,
reunidos em uma das salas do predio á rua da Quitanda TI. 117~
desta cidade do Rio:de Janeiro, conforme o respectivo livro de
presença, os abaixo assíguadcs, subscrtptores da Companhia
Pastoril e Industeíel, e representando mais de dons terços do
capital social, é acclamado e unanimemente acceito .para
presidir a reunião o Sr. Henry F. Tyler ~ que convida para ser
virem de secretarias os Srs. Dr, Antonio C. P. de Almeida. e
R. Ridgway ,

O 81'0 presidente declara que, achando-se devidamente
preenchidas todas as formalidades legaes necessarias para a
constituição da companhia, foi por elle e pelo Dr, Herculano
Penna, como íncorporadores, convocada pela imprensa. a pre
sente reunião dos srs, subscrípsores em assernbléa geral, para
a dlta constituição e eleição da dírectorla, correspondente con
selho fiscal e snpplentes. Deconformidade com o art. 75 do de
ereto D. 434,de 4 de julho de 1891, apresenta á assemhléa os se
guintes documentos: l°) A carta de autorização, concedida pelo
Governo, em data de 30 de outubro de 1906, para a Companhia
Pastoril e Industrial funccionar na Republica dos Estados
Unidos do Brazil, sob a fórma de sociedade anonyma, de ac
cardo com os estatutos apresentados e aprovados pelo decreto
n. 6202, da mesma data. 2') Os referidos estatutos assígnados
por todos os subseríptores , 3') O conhecimento n, 4310, do The
souro Federal, do deposito em dinheiro da decima parte do
capital social, todo subscrípto.

Depois de apresentados, passa o Sr , presidente estes. do
cumentos ao l° secretario, que successtvamente os lê, conforme
neHes se conteem.

Approvadas essas declaracões e leitura pela assembléa, e
nenhum subscríptor pedindo a palavra, o Sr. presidente de
clara definitivamente constítuída a sociedade anonyma oompa
nhía Pastoril e Industrial, o que por todos OS presentes foi oon
:tirmado. Portanto, e de accordo com o annuncio de oonvo-
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cação, diz o Sr. presidente que ia proceder-se á eleição da
dtrectoría, físcaes e aupplentes,

O Sr. B. Pereira da Silva pede ~ palavra e justifica a
seguinte proposta, que foi unanimemente approvada:

«Proponho que a presente assembléa só preencha dous lo
gares da directoria, ficando o terceiro para ser preenchido logo
que pela ,directoria for julgado conveniente aos interesses
socíaes e pela fõrrna indicada no art. gô dos estatutos da
soeíedade.s

Procedeu-se em seguida, por escrutínio secreto, â eleição
dos cargos acima referidos, e, apuradas as ceduías, obteve-se
o seguinte resultado:

Para dírectores:

Henry F. Tyler ...••..•.• , .
Dl'. Herculano Penna o •••• o • "0 " o o • o " o o •• " •

Para físcaes:

DI'. Julio de Moura o •• , •••• o., o o o. o' o o o' ••• o ••• o

Rodolphc Ridgway•.. , .
Coronel Carlos Gaudie Ley .

Para supplentes:

B. Pereira da Silva.. ••• o ••••••••• o •• o •••••••••••••• o

Augusto P o Machado. o ••• o ••• o •••••• o' • ,o. o ••• o. ',' .', .'

Heitor P. de Almeida .•• o 0.0 ••••••••••• 0 •••.••• , o o ••••

Votos
800
750

Votos
1.100
1.100
1,100

Votos
1.100
I.IOO
1.100

Procedendo-se em seguida-â' indicação do presidente da
dírectoria, de accordo com o art. 8t1 dos estatutos, é, por
proposta do SI'. Henry F o Tyler, e accettação unanime da
assembléa-c-abstendo-se o indicado-designado o DI'. 'Herculano
Penna.

De conformidade com os resultados acima, o Sr. presidente
proC!amaeleitos dírectores os 81'S. Dr, Herculano Penna e
Henry F. Tyler servindo aquelle como presidente j "fiscaes os
S1's. Dr, Julio de Moura, Rodolpho Ridgway e coronel Carlos
Gaudie Ley ; supplentes os S1's. B. Pereira da Silva, Augusto
P" Machado e Heitor Pereira de Almeida; e termina. agrade ..
cendo por si e seu collega de directorla a. prova de confiança
que acaba de dar-lhes a assembléa, e que esperam justificar
pelo seu empenho na defesa dos interesses socíaes.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada
esta acta em duplicata. sendo ambos os exemplares, depois de
lidos e approvados pelos accíonístas presentes, por elles assí
gnados para os devidos fins.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1906.
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Certifico que, por despacho da Junta Commereíal, em sessão
de hoje, archivaram-se nesta. repartíção, sob .n, 3105, os es..
tatutos da Companhia Pastoril e Industrial com a carta de
autorízaçãu que obteve do Governo para funccionar, a acta de
sua ínstallação, a lista nominativa dos subscríptores das acções
o certificado do deposito, feito no Thesouro Federal, da decíma
parte do seu capital e a quitação do sello, pago na .Recebedoría
da dita Capital.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1906. - O secretario,
Cesar de Oliveira.

DECRETO N. 6203- DE 30 DE OUTUBRO DE 1906

Abre ao Ministerio da Industria, Viação e Obr-as Publicas
o credito de 4:474$183 para pagamento de vencimentos
que cabem ao telegraphista de ia classe Jose Leopoldino
de Vasconcellos Cabr al ,

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da. autorização constante do decreto legislativo n. 1534,
de 29 do corrente mez, decreta:

.Artigo unico. Fica' aberto ao Ministerio da Industria,
Viação e Obras Publicas o creditoextraordinario de 4:474$183,
para Decorrer ao pagamento dos vencimentos que cabem
ao telegraphísta de P classe José Leopoldino de Vasconcellos
Cabral, referentes ao Interstício de 7 de maio de 1894 a 11
de julho de 1895, em virtude do decreto n. 1375, de 5 de se
tembro de 1905.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1906, 18' da Republica,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro .8e'Pericmo MimeI".

DECRETO N. 6204- DE 30 DE OUTUBRO DE 1906

Approva o plano geral para melhorar.o abastecimento de
agua á Capital Federal e dá outras providencias.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 15, n, XIX, da lei
n. 1453,de 30 de dezembro de 1905, decreta: .

Art. 1.0) Fica approvado o plano geral para a revisão e
melhoria do serviço de abastecimento de agua â Capital Fe
deral, de conformidade com a exposição que me foi presente pelo
Ministro de Estado dos Negocíos da Industria, Viaç-.ão e Obras
Publicas, e bem assim approvado o orçamento ,0 autorizada a
execução gradual da parte desse plano, consignados no projecto
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que a este acompanha. devidamente rubricados pelo di:r:ectol'
geral da Directoria Geral de Obras e Viação da SecretarIa de
Estado.

Art. 2.° O Mínlstro de Estado dos Nea-ocio::: -da Industria,
Víação c Obras Publicas providenciara sobre a ol'ganiza.ç~O e
distribuição dos trabalhos a cargo da Inspeeção Geral das obras
Publicas, podendo encarregar uma commíssão especial da rea
lização dos que se referem a manancíaes longínquos e outras
obras que forem convenientes.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1900, 18' da Repuhliea ,

FRANCISCO DE PAULA RODRlG'tES ALVES.

Lauro Seoeriano Mime".

EXPOSIÇÃO DE MO'SIVOS

Sr. Presidente - Correndo pelo Ministerio a meu cargo o
serviço de abastecimento d'água desta capital, cnjo melhora
mento fez parte,-espeeíflcadamente do programma de governo de
V. Ex., prestei desde logo, como me cumpria, a mais aceurada
attenção a este objecto.

A natureza deste serviço e os seus antecedentes exigiam.
entretanto, para uma resolução definitiva o previa e completo
conhecimento, não Só da sua situação aotual, como também das
exígeneías reaes que devessem ser attendídas e, bem assim, das
lacunas, defeitos e abusos, que carecessem de ser sanados ou
eliminados.

Não obstante todo ° empenho e esforços empregados neste
intuito, somente agora me é dado trazer ao alto conhecim~nto

de V. Ex. o resultado de tal estudo, com a indicação das medidas
e providencias, que se tornam necessarias e a que o Governo
de V. Ex. se obrigou por mais de uma vez para colloear esta
serviço em condições satlsfactorías, fazendo cessar as repetidas
reclamações, que tem provocado.

Ao demais, a approvação do projecto que tenho a honra
de apresentar, acompanhado de estudos e dados que oecuparam
a demorada attençào de profíssionaes competentes, servirá,
quando mesmo não venha ter execução integral, de elemento á
administração para a resolução que porventura haja de tomar
a esse respeito no futuro.

A primeira impressão que o clamor dos interessados natural
mente gerava era. quo o volume d'agua trazido a esta cidade
estava longe de bastar para attender ás exígencíes do consumo,
mesmo as mais ímprescíndtveís, mas, ao mesmo tempo, pro
íissionaes de eompetencía no assumpto affirmavam que a causa
do mal se achava mais na má e defeítuosa distribuição do li
quido do que na ínsutãeiencía do seu volume.

Convinha, portanto, examinar detidamente a questão para
que, com .acerto e firmeza, podesse ser resolvido um problema,
que tão de perto interessa ã salubrídade publica, ã prosperidade
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Serras do Tinguá e Commereio .
Rio Macacos. . • • • . •
Rio Cabeça. . . . . •
RIo do Trapicheiro. . • ,
Mauanclaes de Santa Thereza
Rio Andarahy , • •
Maracanã e affluentes. •.
Tres Rios, Mendanha e Pira·

quara ,

da cidade. e até mesmo, ao credito e bom conceito do paíz, íntl
mamente ligados, na opinião estrangeira, aos da sua capital.

O volume d'água que hoje recebemos põde ser computado
em 1.46 milhões de litros diaríos, fornecidos pelas proeedencías
seguíntes:

Litros

125.000.000
2.500.000

800.000
800.000
800.000
800.000

12.300.000

3.000.000

146.000.000

Estas 146 milhões de litros d'água, distribuídos por 700 mil
habitantes, em que, nos cálculos da Inspecção Geral das Obras
Publicas, era então avaliada a população. abastecida da cidade,
correspondia ao supprimento de cerca de 200 litros, em média,
por habitante e por dia.

Esta avaliação, porém, que teve por base o numero de pre
dios particulares lançados pela Prefeitura para a cobrança do
imposto predial, não e hoje acceítavel, pois é bem sabido que,
nestes ultimos annos, a densidade da 'população da nossa capital
tem augmentado sensivelmente.

Aquelle coefticiente acha-se, pois, igualmente reduzido e,
mesmo que assim não fosse, aquelles200 litros por habitante
não pedem ser considerados um supprimento sufâcíente para
todas as exlgenclas do consumo em uma cidade como a nossa,
tendo em consideração os habitas e costumes da população, as
exigencias da saude e serviços publicas, o clima e o natural des
envolvimento da própria cidade.

Nestes termos, é de indeclinavel necessidade que, com o
aproveitamento de novos manancíaes, seja elevada Immedíata
mente a dístríbuíção, na proporção de 300 litros díaríos por
habitante, como supprtmento médio, devendo seguir-se medidas
complementares para permittir que. em 'seguida, seja elevado
aquelle coetnciente a 400litros, como o requerem o natural des
envolvimento e as condições da nossa capital em franca trans
formação e progresso.

Mas, por outro lado, a insuffl.ciencia do abastecimento
actual não é de ordem tal que podasse justificar ou explicar o
grande clamor que frequentemente se levantava contra este
serviço que mais se avultava na época de calor, justamente
quando os mananciaes se acham mais avolumados pelas chuvas
ordínarias dessa quadra do anno,

Ao passo que, em alguns arrabaldes e regiões da cídade, o
supprimento d'agua era por de mais abundante, permittíndo
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grandes dísperdicíos, em outros havía penuría, ou mesmo, falta
absoluta, constituindo uma verdadeira calamidade, justamente
na quadra do anuo em que a feição sanítana é mais melindrosa
e exigente.

A distribuição intermittente e por tamína, em poucas
horas durante o dia, só muito ligeiramente podia disfarçar o
mal e isto mesmo não se conseguia por toda a parte.

Sem duvida, na quota ou eoefâcíente da distribuição por ha
bitante se acham comprehendidas as perdas, quer domiciliarias,
quer nas canalísaçõea publicas, naturaes ou abusivas, mas, em
todo o caso, o ccetâcíente era bastante forte para que, descon
tadas taes perdas, ainda restasse o bastante para fazer face ás
necessidades mais imperiosas do consumo.

A conclusão, portanto. que forçosamente se pôde tirar, é
que o serviço da dístrfbulção era mao e muito irre~ular, facul
tando o artíuxo exaggerado para alguns pontos prí vilegiados e a
grande redueção, ou mesmo carencia absoluta para outros, em
situações menos favoraveía.

Este facto é a consequencia natural do modo pelo qual foi
suecessívamente estabelecida a rede geral de distribuição, que,
em vez de obedecer a um projeeto harmonico em seu conjuneto,
tem sido, pelo contrario, lançada um tanto á esmo, conforme as
exígeneias restrlctas do momento, em cada occaeíão e os neces
sarrosrecursos disponiveis em cada caso.

Assim, as providencias tão instantemente reclamadas da.
administração publica não se devem limitar ao augmento do
volume d'agua para o supprímento da cidade; uma outra me..
dída complementar, deintluencia quasí tão preponderante como
a do proprio augmento, é a que diz respeito á regularidade da
distribuição, a qual deVê ser realisada parallela ou simultanea
mente, sob pena de tornar-se pouco proficua a despeza com a
canallsação de novos menanctaea.

A boa e regular distribuição depende, a seu turno, de dons
requisitos capítaes :

La Capacidade das canalisações para fornecerem
em qualquer ponto, e em qualquer momento, nas ho
ras de consumo maximo, a quantidade quê for neeessa
ria para os usos publicas, particulares e índustríáes
da região.

2. à Boa físcalisação do consumo particular e indus
trial para evitar disperdicios gratuitos, que não podem
ser previstos nem avaliados pela administração, no in
tuito de obviar os seus etreitos perturbadores,

Sobre este ultimo ponto convém lembrar que a admíntstra
ção Só pôde conhecer a quantidade d'água que é licitamente con
sumida e paga, e, portanto, providenciar para que, nas suas
canalísações, nunca falte o necessario para fazer face a todo esse
consumo, com a precíza folga e Iarguesa. Os consumos abusi
vos, porém, e os dísperdícíos gratuitos, naturalmente deseonhe
cídos, não teem conta nem medida e podem avultar por forma
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tal, como ainda. succede, que perturbem todo o serviço e tornem
Impossível regulazísar-se a distrfbulção ,

Não se removendo este grande mal, não se interessando o
propr!o consumidor na justa e razoavel poupança. de um liquido
tão precioso e que tão C&1'O custa. a seu fornecedor, não se es
timulando, por meio da cobrança, o zelo da população para
evitar os meros dísperdicíos, que em nada nem a, nínguem
aproveita, nunca se conseguirá um serviço regular de abasteeí
mento d'água, a contento dos próprios interessados.

Os dois requisitos, acima indicados. estão por tal fôrma
ligados, em tanta dependencia um do outro, que os defeitos
de certo vulto de um delIes perturbam profundamente a pos
sível regularidade do outro. O primeiro - a franca e sufti
ciente circulação d'agua nas eanalísações publicas -de modo a
poder satisfazer as necessidades do consumo por toda a parte
será conseguido por meio da revisão geral da rede de distri
buição, tornando-se harmoníca em seu conjuncto até as suas
ultimas ramítíeações.

Este trabalho é, por sua natureza, de demorada realísação
porque terá de ser feito sem interromper o serviço de suppri..
mente d'água aos predíos e, para esse âm, terão de ser calcula
das e projectadas diversas redes disünetas para zonas especíaes
de que mais adiante me occuparel,

O segundo requisito - fornecimento regular aos predios
deverá ser estabelecido por meio da restricção do volume d'água
a supprlr a cada predío, determinado por uma conveniente
graduação dos registros denominados - de penna - ou então,
com franqueza e sem limitação alguma, por meio de apparelhos
medidores do consumo.

A restríeção a que acabo de me referir acha-se estipulada
na lei, que limitou o volume d'agua correspondente á penna,
fixando-o em 1.200 litros por dia, e que deverá ser elevado a
1.800 litros, e além disso, é ella de índeclínavel neces
sidade porque, como já foi dito, o grande estorvo, que mais
embaraça os serviços de abastecimento de agua ás cidades, é o
dísperdícío gratuito com o qual nenhum dos consumidores ge
ralmente se preoccupa, nem procura evítar',

O exame das condições em que se acha o nosso serviço de
abastecimento tornou, desde logo, patente que nenhum dos
mencionados quesitos se verifica na nossa cidade.

Já mencionei as más disposições da rede de distribuição e a.
necessidade do seu concerto. Quanto ao modo pelo qual estava
sendo feito o supprimento de agua aos predios , ficou igual
mente reconhecido que não existia conveniente graduação dos
registros, sendo por emquanto reduzido, embora crescente o
numero de consumidores por hydrometros.

De facto, como remedio para a escassez d'agua, em algu
mas regiões a administração, tolerava. outr'ora calibres exa
gerados para a graduação das pennas, que muitos consumidores
ainda viciavam ou mesmo supprímíam, na esperança de receber
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maior quantidade d'água durante as horas em que esta lhes
era. fornecida,

Este abuso, porém, generalisou-se, peiorando ainda mais a
situação geral porque o excesso d'água que alguns, por essa
fôrma, conseguirarn receber era em prejuizo de outras, que se
achavam sttuados em posição-menos favocavel na rêde a, assim,
cresceu o numero de vícttmas da penaria de um elemento de
tão Imprescindível neeesldade para a vida.

Do mão expedíente, em tão larga escala usado, resultou a
mais completa. desordem na distribuição, ficando viciada e
ímprestavel em quasí sua totalidade, a graduação das pennee
e a admíuistração a braços com um serviço de Impossível go
verno.

Nestas condições, tornava-se imperiosa <;t necessidade de
enfrentar-se com energia a difficuldade, não obstante a oppo
síção da parte dos consumidores que se achavam exaggerada
mente servidos, mas, que se não resignavam a dispensar uma
parte de excesso de éeu supprimanto d'água em beneficio dos que
soffríam verdadeira sêde ,

Se o concerto da. rêde, para facuEm' a circulação perma
nente e com o preciso volume d'agua, só lentamente e em um
maior prazo de tempo póde ser' feito, por depender da substi
tuição de muítas canalísaçõcs p01' outras de capacidade ditfe~

rente, e isto sem interrupção do suprimento aos predios, não
suecede o mesmo quanto á graduação dos regíctms que poderia
ser muito maís promptamente levada effeito "Pelos dístríctos
de serviço das inspecçôes das obras publicas, trabalhando símul
taneamente em toda a cidade, sem necessidade de recursos
especiaes.

Este trabalho, er11 todo o caso, deveria ter a precedencia,
porque, com elle , não só se conseguiria desde logo attenuar a
amictiva sttuação, aproveitando melhor ° "Volume d'água, de
que actualmcnte dispomos", por meio de uma distríbuíção mais
equitativa, que diminuísse quaurlo não fizesse desapparecer as
victimas e queixosos, como, também, era medida da. maior ur
gencia,. como preparo prévio e Iudlspensavel para o aproveita
mento do reforço d'agua, que deve ser trazido para. a cidade,
mas, cujas obras são igualmente ma.is demoradas.

A justeza deste alvitre está hoje amplamente demonstrada
com a execuçãc do prograrnma adaptado, porquanto, revista
quasi toda a graduação dos registros de penna, feitos os retoques
da rêde nos pontos de mais sensível necessidade, desapparece
.ram quasí por completo, como é notorío, as reclamações por
falta d'água que. D,té aqui, tão contínuas e prementes eram e a
tolerancla da população para os restríctos supprímentos d'água
é sustentada pela esperança. e confiança que parece depositar
nos esforços e bua. vontade do governo de V. Ex. para a completa
extirp ação de um tão antigo mal.

Para não faltar D. esta. confiança e corno cumprimento de
um dever patríotíco, deve-se agora com mais calma, depois de
preparados corno se acuam os trabalhos preliminares, dar co-
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meço a importante parte complementar do processo adaptado
que é o esforço do nosso abasteclmento, pela canalização de no:
vos manaucíaee.

Com e:tl'eito, o serviço da distribuição." em vez de continuo
como deve ser, contínua íntermíttente, o que constitue u~
grave e intoleravel defeito.

O supprímento aos prédios é interrompido durante a noite
para que os: reservatoríos da cidade possam armazenar Ou
accumular o volume d'agua preciso para o consumo do dia se
guinte.

Isto explica o Iamentavel facto. que frequentemente se re
produz. de faltar agua em algumas occasiões de íncendíos, que
ordinariamente se manifestam á noite, quando a rede das
canalízaçõea se acha vasís, tendo-se então de perder um tempo
precioso para. o restabelecimento da pressão, o qual depende da
distancia entre o local do accídente e os rescrvatoríos fornece-
dores d/agua , .

Não é, entretanto, a falta do 800001'1'0 nestas emergancías
que constitue o mais serio defeito da referida íntormlttencía:
nas grandes cidades a vida, da população é, durante a noite,
quasí tão intensa como durante o dia, de sorte que o consumo
d'água particular e industrial é quasí uaítorme e continuo,
exigindo que o supprímento desse liquido tenha igual caraete
rístíco ,

A nossa capital já tende para essa feição do progresso e a
íntermtttencía do supprímento d'água dentro em 'pouco acarre
tará. difticuldades e vexames de ordem tal, que nenhuma cidade
que se preoccupe com o bem estar de seus habitantes poderia
hoje tolerar.

O completo melhoramento deste serviço demanda. de alo
guns annos de prazo para sua realísação, mas deverá ser. exe
cutado de eccordo com um plano prévio e bem meditado, de
cuja continuidade dependerá a efucacia dos resultados.

De accordo com estas idéas, e como preparo dos prelímína
res para o recebimento e boa utilisacac do reforço do supprí
mento d'agua já estudado e projectado, teem sido realísados no
governo de V. Ex ., com erâeíencía notável e notoria, os tra
balhos e melhoramentos seguintes:

Os suburbios marginaes da Estrada de Ferro Central do
Brazíl estavam em situação calamitosa, muito mal abastecidos
com as águas dos Tres Rios e um pequeno supprimento das do
rio d'Ouro, achava-se esta vasta região exposta aos maiores
vexames.

A distribuição era por toda a parte íntermittente durante
horas, grande numero de ruas só recebia agua em alguns
dias da semana, chegando-se, em algumas, ao extremo do Só
serem supprídas um só dia de cada semana e durante poucas
horas.
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A penúria era enorme; a imprensa registrava continuamen
te instantes reclamações e! por diversas vezes, foram dirigidas
ao Governo peüções, assígnadas por grande numero de morado
res, supplíeando um remedío para tal crise que ora aqui, ora
allí, se tornava intolerave1.

Como solução para estes males, fol projectada uma rede es
pecial abrangendo toda a região, desde a rua Jockey Club até
a estação de Cascadura, alimentada por um grande reservatorio
em Todos os Santos, que terá de receber as águas de uma das
tres linhas actuaes, de 0,80 de diametro, que veem da Serra do
Tingná.

Foi começada a construcção do reservatorio e assentada
a canalísação para o desvio mencionado das águas do TÍn~

guã,
Tendo este desvio chegado á artería príneípal do serviço da.

região, e no intuito de minorar Immediatamente, com caracter
provísorto, os ~ales quo. al~i se observavam, mandei fazer uma.
ligação desse 1'10 com a índíoada artería,

O ei'feito foi írnmedlato e notavel ; desde Bemfíca até o
Meyer a situação tornou-se outra, as exígencías da população
ahi foram satisfeitas e as reclamações dosappareceram quasí por
completo,

Essa região está hoje recebendo mais de 4 milhões de litros
d'água, do que até então recebia, e, terminadas as obras, rece
berá 20 milhões díartos, o que a collocara em excellentes cír
cumstancías,

Em condições 1]OUCO melhores Se achavam os moradores de
Santa Thereza e Paula Mattos, condemnados a uma pequena
tamína d'água que nem sempre lhes era fornecida: mandei fazer
uma ligação nova do encanamento da Tijuea, com o reservatorio
do França, que passou a receber diariamente 1 milhão da litros
d'água ct(~quella procedencia, melhorando sensivelmente as con
dições do morro de Santa Thereza,

Igual providencia foi tomada para o reservatorío de Santos
Rodrigues que, por um encanamento de 0,30 de diametro, ficou
ligado â Tíjuea, melhorando consideravelmente o abasteclmento
das ruas da Estrella, Itapirü e parte de Oatumby,

O reservatorío do Estacio de Sá, ha muito sem serventia e
em estado de completo abandono, foi interiormente retormado;
e adaptado ao serv~ço de abas~ecimento da Casa, de Detenção,
:~ntreposto de S. DlOgO, Deposito da Estrad~de Ferro Central
do Braztl e regiões circumvisínhas, onde é muito importante o
consuma d'agua , Foi igualmente regularísado o terreno do
contorno, convenientemente ajardinado, constituindo hoje esse
local um aprasível logradouro publico.

Esta. providencia trouxe a notavel vantagem de reservar
as a.~uas de alta. pressão, da Tijuca, até então consumidas nesses
estabelecimentos, sítuados a pequena altitude, para os morros,
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substituindo-as pelas do rio d'Out-o, que são destinadas ao sup
primen to geral. da parte baixa da cidade.

No morro do Castello, onde a falta. d'agua era muito fre
quente, foi construido um pequeno res~:rvatorio, o qual, por
duas linhas de encanamentos, recebe da 'I'íjuca a agua precisa ao
respectívc supprímento.

Em 1871 foi feita a represa do rio Trapicheiro e assentada
a respectiva eanalísação para o aproveitamento de suas aguas .
por embaraços na desapropriação, estas obras ficaram sem ser:
ventía e abandonadas até hoje. Entrei em accordo razoavel com
os proprletarios do vaíle daqueüe manancial, que foi adqui
rido pelo Estado e essas aguas fazem hoje, coro grande vanta.
gero, o abastecimento da parte alta da Fabrica das cnítas, até
agora. mal servida com as águas da Tijuca.

O referido valle comprehende cerca de 200 hectares ele ter
ras, que são destinadas ao plantio de uma floresta. de ma
deira de lei, que constituirá. um viveiro de especimens da
nossa ríqutssíma flora, e, ao mesmo tempo, um purificador para
a atroosphera da cidade.

Com a inauguração do novo serviço do reservatorío do
morro da. víuva, com aguas do rio S. Pedro, como centro da
distribuição do bairro de Botafogo , ficaram as águas do Maca
cos e Cü,beça para o serviço do Jardim Botanlco, Copacabana;e
Vil1a Ipanema ,

o referido bairro, até então subordinado ás contlngenelas
das sobras d'água que lá podiam chegar pela rêde geral,liber
tou-se de tal situação: acha-se hoje muito hem servtdo com
cerca de 10 milhõesde litros que recebe dírectarnente do Pe
dregulho, e as antigas e continuas reclamações, que a imprensa
quasí que diariamente registrava, desappareceram por com
pleto, póde-se dlzer , Si uma ou outra' ainda se nota, provém de
moradores de ruas, ás quaes não attíngíu ainda o serviço de
revisão da rêde que está sendo gradativamente realísada de con
fprmidade com o projecto feito.

Até então os tubos retirados da. rêde, por obstruídos e ín
crustados com depositas, eram inutilisados e vendidos por
baixo preço, comoferro velho.

No intuito de aproveítal....os, foi montada na Quinta do
Cajú uma lnstallação para limpeza e reooaltartsação de taes
tubos, que V. Ex. dignou-se honrar com sua. visita.

Esta íustallação está. em trabalho continuo ... tem renovado e
fdto voltar para a rêde muitos kilometros de tubos, que repre
sentam importante economia para o custeio do abastecimento.

Em muitas ruas foram assentadas caualísações novas que
ampliaram em umas e augrnentaram cru outras o supprímento
d'água que recebiam até 1904.

ESSRS canalisações constam do seguinte resumo:
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llesumo do assent.mento de nov.s etln.lis.oões nos .nnos de 1903,
1904, 1905 e 1906 (.té 30 de'setembro)

ESl'ECrE

Ferro fundido .

Aç:o ••

Ferro galvanísado ,

Ferro ainoado

Chumho. .

DIAMETROS

De 0,80 até 0,50

De 0,15 ate 0,80

De 0,08 ate 0,03

De 0,06- ate 0,010

. De 0,096 ate 0,010/

EXTENSÃ.O
TOTAL

m

21.202,59.'1.0.0,00
m

10.230,00
m

4.316,00
m

12.786,00

Com o intuito de restringir os desperdíeios e consumos abu
sivos, tem-se procedido á revisão geral das pennas, substituindo
por outros os velhos registros, com melhor. graduação: desta
providencia tem resultado nosavel economia d'água que se
traduz em maior pressão em certas canalísaeões, o que permítte
hoje fornecer agua a muitos predíos que até aqui não a recebiam
ou recebiam em volume insignificante.

Para esse fim tem contribuído também muito o desenvolvi
mento que vai tendo a applíeação do hydrnmetro, cujas van w

tagens vão sendo reconhecidas pelos consumidores, tendo sido
assentados de 1903 até setembro findo 3'.195 desses apparelhcs,

Além das obras acima especificadas, muitas outras como as
canalísações virgens do alto da Gavea , rua Leite Leal, etc. ; a
caixa de areia e represa em Jacarépaguá, etc., etc. têm sido
realísadas com o mesmo intuito de regularizar a distribuição.

Passoagoraa examinar as condições, que devem ser atten
dídas para o reforço do supprímento d1agua a esta cidade.

O comprimento sommado das ruas d<t cidade é em numero
redondo, 656 kílometros, que comporta. ainda. um grande desen
volvimento de novas ccnstruoções nas regiões em que alias estão
Iocaliaedas.

Este total de 656 kllometros põãe ser subdividido, sobo ponto
de vista das altitudes aeíma do nivel do mar, em dois grupos :

1.° 499 kilometros de ruas que seacbamattuadas emdiversas
altitudes até sometros acima donive] do mar;

2.' 157 kílornetros de ruas que se acham acima. dest~ altitude
de: 30 metros sobre o nível do mar, nos diversos morros da
cidade.

Para abastecer a ambos estes grupos, adrnittindo que o
supprímento deva ser feito na mesma proporção por toda a

Executivo - 1906 5\/
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parte. será preciso que se disponha de agues com as pressões
convenientes para os serviços desses dous grupos e na quantí
dade correspondente ás extensões de cada um.

Assim o volume total é uma parte correspondente a 77°/o
total, deverá ter a pressao necessana para supprír os 499 kí
lometros de ruas até a altitude de 20 metros sobre o mar, e
a outra parte de 23 % necessitara pressões vartaeeta como
adianto indicarei para servil" os 157 kílometros as ruas do
grupo alto em altitude superior a 30 metros,

Do actual supprimento de 145 milhões de litros diarios,
apenas 18, ou cerca de 12 % do total, se prestam ao serviço dos
monos e daqui provêm a irregularidade e consequontes recla
mações dos moradores da parte alta.

Com o projeetado reforço immedíato o aupprlmento dlario,
para a cidade propriamente dita, se elevara a 208 milhões de
litros, dos quaes cerca de 48 terão de fazer o serviço dos
morros.

Isto é, dos novos manancíaes a canalísar, excluidos os
subur-blos, com um fornecimento total de 62 milhões de litros,
32 milhões, destinados ao lo grupo ou parte baixa, poderião
ser trazidos para o grande reservatorío de Pedregulho, que
rege o serviço de toda essa'parte; os outros 30 milhões carecem
de ser recebidos aqui, em cota bastante supe.Ior a deste 1'e
servatorio, para o serviço da parte alta, que compõe 02(1
grupo.

O Estado iâ possue em um dos contrafortes da serra de Pe
tropolis doís manancíaes importantes, por emqunnto desapro
veitados: o rio Mantiqueira, cuja possança pode ser avaliada
em 50 milhões de litros d'água díarios, na epooa de secea, e a
cachoeira João Pinto, que poderá fornecer cerca, de metade
d'aquelle volume.

A distancia que medeia entre essa serra e a cidade é appro
xímadamente de 60 kilometros e com tão grande distancia seria
oneroso, duplicar a canalisação para trazer as aguas com
pressões differentas.

Assim, ê mais razoável, economico e vantajoso, sob todos os
pontos de vista, trazel-as todas para um reservatorio fóra da
cidade, coliocado a 100 metros acima do mar, o qual poderia
fornecer ao reservutorío do Pedregulho o quinhão complementar
para a parto baixa e fazer directamente o serviço alto, até a
cota de 70 ou 80 metros sobre o mar.

Para as regiões de altitude superior a esta, que necessitam
do um volume relativamente pequeno, só um manancial da
propria cidade seria solução acertada e daqui a necessidade do
aproveitamento da cachoeira grande da Tijuca, cujas aguas
com um volume approxímado de 12 milhões de litros dísríos,
podem ser tomadas na cota, de 22 m. sobre o mar,

Neste sentido foram feitos os estudos, projectos e orça..
mentes.

Para o rio Mantiqueira, que póde ser captado na altitude
precisa para. que suas aguas cheguem a esta. cidade na cota de
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100 metros acima do nível do mar, foram orçadas as obras de
canaüsação em 13.000:0000$000.

A. cachoeira. João Pinto pôde ficar reservada para, reunida
a outros manancíaes existentes na. mesma aba da. serra, ser
opportunamente canalísada..

Ha muito se tem pensado em aproveitar as aguas da oa
choeira Grande da Tijuca, plano este, sempre embaraçado pela
consideração da servidão particular a que estão sujeitas as
suas aguas e pr-incipalmente pela falta de conveniente solução
tcchníca, que só ultimamente foi encontrada, estabelecendo.
uma linha de contorno pelo costão da Gavea a terminar no
reservatcr-to do França, podendo alímensar- em caminho ode
Macacos.

Parece, porém, chegada a opportunídade de reaüsar-se
aquelle âesíderorum, por ser actualmente esse o meio mais
prompto e economico de satisfaaerem-se as exlgenotaa do seu
sempre crescente consumo d'agua, além de prestar-se ao re
forÇo das agnas da caixa de Macacos e a ampliação da tão util
quão bella floresta da Tijuca.

No estudo, a que mandei proceder, reconheceu-se que a
bacia hydrographlca, que tem por escoadouro a mencionada
cachoeira, abrange proximamente 13.230.000 metros quadra
dos, dos quaes já pertencem ao Estado cerca de 2.650.000 metros
quadrados.

Exceptuando uma área, relativamente pequena. no, Alto
da Boa Vista, as construcções existentes nessa bacia não têm
grande ímportaneía e são em numero .restricto.

Nesse alto será demarcada uma superfície conveniente,
comprehendendo as aetuaes eonstrucções a perrnlttindo mesmo
o seu desenvolvimento, de fôrma que a população não fiearã
privada daquelle esplendido refugio tão procurado, sobretudo
pelos oxtrangoíros, na quadra de verão.

Alli se fará uma rêde especial de esgotos, com despejo para
o lado do mar, de modo a evitar o estrago das águas, cuja
pureza. não será dffllcil manter-se por meio eleboa flscallsação,
desde que se eliminem moradias na parte dessa propriedade,
qUI3 será utilísada para. plantio de uma grande floresta.

O orçamento preliminar, de que não deverá. afastar-se
muito o definitivo, para a rsallsação deste projecto, incluindo
as desapropríacões, sóbe a 5.500:000$000.

Mandei também proceder a estudos sobre a conveníencía
de formar-se um grande lago, por meio de represa, na bocca
de uma das gratas, para armazenar as aguas da. chuva, o que
constituirá um precioso recurso nas épocas de secoa e no
verão.

Além disso, mandei também proceder aos estudos para o
reforço do supprímento d'água aos suburbíos marginaes á.Es
trada do Ferro Central do Brazíl, por meio dos rios Grande.
S. Gonçalo, Camarim, etc" cUj8~ canalísação custaria cerca de
2.300:000$000.
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Com a captação das aguas Indíeadas póde, pois, o-suppjq;
mente á cidade ser reforçado desde logo com cerca de9S.aOa..aao:
de litros em 24 horas, discriminados: do seguinte modo:

Mantiqueira.
João Pinto.
Tijuoa.. .
Rios: Grande,

morím .

. . . . . .
S. Gonçalo e Ca-

Lítl'OS

50,000·.000
24.000';000
12.000.000

12.000·.000

Como já tive occaeíão de dizer, a regularidade da distrl
buição. d'água em uma. cidade como a nossa, estendendo-se por
uma. vasta superfíeíe :muito· aceidentada, constitue melindroso
problema pela completa harmonia que existe em todo <> seu
conjuncto. Foi este um dos pontos: a que mais. attenção prestei,
càegaado a eonclusão de que é íadíspensavel que, fique âxado
um' plano geral que seja. meticulosamente respeitado á pro
porção que se for estabelecendo erectíâcando o serviço.

A área occupada pela cidade do :Rto de Janeiro ij bastante
aecídentada e- as suas' eonsrrucções se desenvolvem em altltndes
que variam de 3 a mais de 300 metros acima do nível
do mar.

O progresso das edHicações:se tem accentuado na região
servida pela Estrada de Fei'JW Centrai do BrazH e-são quasí con
tinuas, acompanhando: a linha até a; estação de Cascadura,

Quanto ao relevo, ou topographía, a ruaíor parte da cidade
se. acha situada na baixada, comprehendída entre o mar e as.
montanhas que a círcumdam, tendo por ponto culminante o
Pico do Corcovado.

Nesta baixada; pela. qual, se. desenvolve a estrada, de ferro,
o solo vae suavemente subindo de nível até Oascadura, a
15. kilometro. da estação inicial e na altítude do 33',70 acima
do mar.

Do ladodo littoral, e mesmo interrompendo' a.baixada,desta
cam-se elevações do terreno constituindo murros ísolados, como.:
o.Oeaceíção, Pinto, Providencía, Telegrapho, Santos Rodrigues,
Livramento, Santo- Antonio, Gloria e outros.

Em todos estes morros. e.bem.assím.uas ebaae.eonteatortes
das 'serras do Corcovado" Gavea e Enge'nh,) Novo.. desenvolve
rara-se, as edificações: mais ou menos condensadas.

Nestas circnmstancias, em uma. área tão' dilatada, eonr
limites de altitudes tão afastados, não ~ possivel, sem' ínevítavel
prejuízo de diversas zonasç estabelecer uma rêde uníoa vara a,
distribuição' d'agua,

será. precísodívídir-sea cidade em dístríctosde dísmbuíção
independentes, limitados por deternUnadas cotas de altitudes, e
regido cada um por um reservatorio distribuidor conveníen..
temente sítuado ,
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Pelos estudos feitos, deverão ser estabelecidos os districtos,
ou rêdes espeoíaes seguintes, que eomprehenderão e

O l' - toda a região cuja altitude é inferior a 2j) metros.
O 2' - toda a região situada entre 20 e 40 metros de alti

tude.
O 3' - toda a regíão situada entre 40" 60 metros de alti·

tude,
O 4' - toda a região situada entre 60 e 80 metros de alti

tude,
O 5' - toda a região situada acima de sornetros de alti

tude.
Este ultimo districto será subdividido em pequenas redes

Iocaes dominadas por pequenas eatxas dístríbufdoras,
Em vista da topographía acima descrípta. se vê que estes

díatríctos não.são contínuos e a .dtstríbuíção d'água, em cada um
dos morros isolados, ill.ra parte de mais de uma rede.

Para cada um dos dlstrtctos escolher-se-ha o local, onde
mais se condensem as edificações e ahi se estabelecerá o respe
ctivo reservatorio, do qual partirão linhas de ..encanamentos
para levarem agua aos morros isolados, na zona pertencente a
cada dtstricto,

Os dous primeiros dístrictos aerão servldos pelo reservatorío
do Pedregulho; os dons seguintes por um novo reservatorio na
cota de 100m

, construido na serra da Míserícordia nos suburbíos
da cidade e alimentado pelo rio Mantiqueira; e o ultimo', menos
importante em extensão, pelas aguas dos maaancíaea da Tijuca
e Santa Thereza,

Cada 'Umdos grandes reservatorios, da Mlsertcordía e Pedre
gulho, mandarão linhas dlrectas para os reseevatordos dos dís
tríctos, com .a capacídade tprecísa ao consumoe necessidades de
cada um : todas as manonrasse reduzirão áS feitas nos registros
de sahída daquelles dous grandes reaervatortos, que regularão
o fornecimento aos dift'erentes dístríctos, como melhor convier,
em cada momento.

A rede de cada Dlstríeto que, pará 020 , 3° e4°, exigirá pe
quenas caixas auxiliares, ·deverá runccíonar -IntelramenteIso
Jacta ,das- outras, mas Iígada, por algmna arúería príneípal, á
rede que Ihe é ímmedíatamente inferior em aJltifnde, para
poder socorrel-a em casos accídentaes ou- imprevistos.

Tal é, em,' suas .Iínhas geraes, a -feição do .projecto que deve
ser realizado como solnçãoactnal do serviço de dístrfbuíçâo
d'agua,

Quanto.) â sua execução -:
A·actuaI rede foi começada para .serviço muitissimo res ...

tricto e foi sendo desenvolvida á proporção 'doangmento do
abasteeimento e do progresso das edificações; falta-lhe eomple
tamente ·aind,ispensaveI -haementa, -para poder fazer face ás
necessidades do consumo nas diversas regiões da cidade.

Mesmo para a parlebaixa somente, não foi ella lançada
com um projecto de conjuneto.
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Reconhecida a necessidade do estabelecimento de redes dís
'tríctaes, a do lo Dístrícto não pôde, pois, ser representada vela
actual, que eternisaría os males da. distribuição de que hoje se
resente.

Entretanto, não é acertado deíxal-a inteiramente de lado,
para projectar e assentar uma outra. nas condições-conventsn,
teso pela grande despesa que isso exigiria.

Assim, para o aproveítamento possível, convem calcular
se, não a melhor rede, mas aquella que mais aproveite o que
já.está.feito, e então, sem interromper o supprímento da agua
aos prédios, ír-se-ha, pouco a pouco, fazendo as substituições
e retoques precisos, até a completa. revisão, comose tem pro
cedido, ,em relação á de Bctafogo ,

Para as demais redes, proeeder-se-ha da mesma fórma e
dentro de algum tempo a situação geral poderá ser a dese
jave!.

As despesas decorrentes da execução do presente projecto
poderão ter compensação não só por uma melhor arrecadação,
que já se vae fazendo, mas ainda mediante revisão das taxas
actuass, de modo a estabelecer mais raaoavel graduação, o que
só ao Congresso Nacional cabe decretar.

Lauro Severianc J..11üUet'.

DECRETO N. G2ü5- DE 3 DE NOVEi\IBRO DE 1906

Abre ao Mínister-io da Fazenda o credito de 68:058$200 para occorrer
ao pagamento da despeaa com acqu isição do prédio si to li praça
da Républica n. 105, de propr-iedade de Manoel José de Magalhães
Machado,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando do attribuíção contida no art. 2' da lei u. 1343, de 14
de janeiro de 1905, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na con
formidade do art. 2°, § 2, n. 2, lettra c do decreto legisla
tivo n. 392, de 3 de outubro de 1896:

Resolve abrir ao Ministério da Fazenda o credito de 58:058$200
para occorrer ao pagamento da despesa com a aequísíçãó do
predio sito á praça da República n. 105, de propriedade de Ma
noel José de Magalhães Machado,

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1906, 18' da Republíca ,

FRANCISOO DE PAULA RODRIGUES ALVES,

Leopoldo de Bulhões.
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DECRETO N. 6206 - DE 5 DE NOVE"BRO DE 1906

935

Concede ao Collegio Modelo Inglez-The Anglo Brazilian Schcot,
na capital do Estado de S. Paulo f osrpr-ívile gíos e garan
tias de que gosa o Gvmnaaic Nacional.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ás informações prestadas pelo delegado fiscal
do Governo sobre os programmas de ensino e o modo por que
são executados no CollegíoModelo Inglez-The Anglo Brazilian
Schoolf na capital do Estado de S. Paulo, resolve. de accordo
com o art. 367 do Codigo dos Institutos O:fflCÜtCS de Ensino
Superior e Secundar-lo, approvado pelo decreto n. 3890, de 1
de janeiro de 1901, conceder ao dito estabelecimento 'de instru
cção, na conformidade do art. 361 do citado codígo, os privi
legias e garantias de que gosa o Gymnasio Naclonal ,

Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1906, 18' da Republica ,

FRAJ:\CISCO DE P'AULA RODRIGUES ALVES.

Felie Gospor de BW"fOS e Almeida.

DECRETO N. 620i - DE 5 DE NOVEMBRO DE 1900

'Abre ao Ministet-io (la Justiça c Negocies Interiores o credito supplc
mental' de 12:449$16-i para occorrer ao pagamento das díftercnces
de vencimentos do pessoal administrativo da Escola Nacional
de Bcllas Artes e do Instituto Nacional de Música.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braztl,
usando da autorlzação concedida pelo decreto legislativo
n. 1545, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e
Negocias Interiores o credito supplementar de 12:449$164 para
occorrer ao pagamento, de accordo com a demonstração junta,
das differenças de vencimentos do pessoal administrativo da
Escola Nacional de Bellas Artes e do Instituto Nacional de
Musíea, noperiodo de 14de janeiro a 31 d~ dezembro deste anuo,
sendo 9: 554$029 á verba n . 29, e 2:895$135 á verba n. 30 do
art. 2" da lei de orçamento do exerciciode 1906.

Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1906, 18' da Republíca,

FRAroiCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

floUx Gaspar de Barros e Almeida.
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Demonstração. do credito para pagamento das díffer-enças de
vencimentos do pessoaã adrmnísüratâvo da Escola Nacional
de Bellas Artes e do InstitutQ Nacional de Musica, no pe~

r-Iodo de 14 de janeiro a31 de dezembro de 1906

N. 29 - Escola Nacional de Bellas Artes

1 director, dífferença de 100$ mensaes,
1 secretario, idem de 200$$ mensaes.
I bíhliothecarío, idem de 150$mensaes
2 conservadores e restauradores, idem

de 100$cada um ..•.•..... ,.·".
1 amanuense, idem de 50$ mensaes ..
I ínspector de alurnnos, idem de 125$

meosaes .. 0'0 .

N. 30- instituto Nacional de
Musíca e

4 inspectores de alumnos, differença
de 58$333 mensaes cada-um....

porteiro, idem de 16$666 mensaes.

1: 158$064
2:316$129
1:737$096

2:316$128
579$032

1:447$580

2:702$132
193$003

9:554$029

2:895$135

12:449$164

Primeira secção da Directoria da Contabilidade da Secre
taria da Justiça e Negocios Interiores, 3 de novembro de 1906.
-r-Caroaího e Souza; director da secção interino.- Pelo director
geral, Pedro Guedes de Cor-ooího, '

DECRETO N. 6208- DE 6 DE NOVEMBRO DE 1906

Concede as vantagens e regalias de paquete ao vapor «Santa Crua»
de propriedade de Adelirio .da.Crue Moreira.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu Adelíno da Cruz Moreira, decreta:

Artigo untco . São concedidas a Adelino da Cruz Moreira
as vantagens ;e regalias de paquete para o vapor de sua
propriedade Santa Cruz, que faz viagens regulares entre os
portos da Republíea sendo observadas as clausulas que a este
acompanham. assígnadas pelo Ministro do Estado da. Industria,
Viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1906,18' da Republíca,

FRANCISCO DE PAULA. RODRIGUES ALVES.

Lauro Severiano Müller.
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Clausulas a que se refere o riecrelo o, 62ij8 desta data

Adelíno da .Cruz Moreira, propríetarío do vapor Sant(t
Cruz, é obrigado a transportar gratuitamente em seu vapor
as malas do 'Correio e seus conductores, fazendo-as eonduzir
de terra para bordo e vice-versa ou entregal...as aos agentes
do Correio devidamente autorizados a recebei-as, fazendo-se
o recebimento e a entrega medíante reeíbo.

II

o concessíonarío transportará sem onus algum para a
União, qualquer somma em dinheiro ou em valores perten
centes ou destínados ao Thesouro Federal. Os commandantes
dosvapores receberão os volumes encaixotados na fôrma das
instrucções do Theaourc Federal de 4 de setembro de 1865, sem
procederem á contagem e conferencia da somma, assígnados
prévíamente os conhecimentos de embarque, segundo os estylos
commercíaes,

III

Obriga-se o concessíonarlo :
l°, a dar transporte gratuito ás .sernentes, mudas de plan

tas, objectos de hístoría natural destinados .aos jardins .pubhcos
e museus- da Republica ;

2°, a dar ao Governo gratuitamente uma passagem de ré
e outra de 'llr@a em cada viagem;

3°, a conceder transporte ·com abatimento de 50 % sobre
os preços-ordínaríos .para a força publica ou escoltacondusíndo
presos, ,8com o de 30 % para qualquer outro transporte por
conta do Governo Feder-al ou dos Estados.

Rio de Janeiro, {) de novembro de 1906.-Lazwo Seoeríaeo
~llimer .

DECRETO N.6200 DE 6 DE NOVE>IBRO DE 1006

Supprime var-ies Iogares 'no quadro do-pessoal da 'Commissâo Ftscal e
Administratãva das Obras do porto do Rio de .Janeiro e dá ex
ecução ao disposto no ,§ '2° do art , 17 da Ieí u, 1145, de 31 de
deeembro de 1903, revigorado no art. 17 da lei n , 1450. de 30 de
deaemhro de i905~ ,

O Presidente d~ Republiea, dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida nono I .do.art. 1:7 da lei n, 1145,
de 31 de dezembro de 1905, -edando execuçâo ao d.isposto no
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§ 20 do mesmo artigo c lei, revigorados no art. 17 da lei
n, 1453. de 30 de dezembro de 1905, decreta :

Art. 1.0 Nas tabellas do pessoal da Commíssão Fiscal c
Administrativa das Obras do Porto do Rio de Janeiro fícam
supprimídos os seguintes logares : na 1(I divisão, o de offícíal
da secretaria, um de lo esccipturario e um de 2° esortpturarío
da Contabilidade; na 2a divisão, um .do chefe de secção, um
de engenheiro de la classe e tres de engenheiros de 2J1 o11.l..8s0 ;
na 3a divisão, o de administrador de 20. classe.

Art. 2.° Ao pessoal da referida cornmtssão cabem os di
reitos e as vantagens da actividade e ínactívídade de quo gozam
na forma da legislação em vigor os empregados das repartições
publicas.

Rio de Jnnairo, 6 de novembro de 190B, 18° da Republica,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGl'ES ALVES.

Lauro Seoericno J.liúUey.

DECRETO N. 6210 - DE i DE NOVE)lBRO DE 1906

Abre ao Mlnisterto da Mar-inha o credito especial de 2:799$996 par-a
pagamento de vantagens a que tom direito o lento cathedratico ela
Escola Naval, capitão 'de feagata Di-. Manoel do Albuquerque
Lima.

o Presidente da República elos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe foi conferida pelo decreto legis
lativo n. 1549, da presente data, resolve abrir ao Miuisterto da.
Marinha. o credito especial de 2:799$996 para pagamento de
vantagens a que tem direito o lente, cathedratico da Escola
Naval, capitão de fragata-De. Manoel de Albuquerque Lima, por
funeções que exerceu durante o anno de 1902.

Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1906, 18° da República.

FRA:'iCISCO DE PXtiLA RODRIGUeS ALves.
J'tIlio Ccsar de Noronha.

DECRETO N. 62ll - DE 12 DE NOVEMBRO DE 1906
Cl'M mais uma br-igada de infantaria de Guardas Nacíonacs na

comarca de Saata Leopoldina, no Estado do Esptnito Santo.

O Presidente da. Republies dos Estados Unido.') do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Santa Leopoldlna. no Estado do EspirIto Santo, mais uma
brigada de infantaria, com a designação de 32-\ a qual se
constítuírã de trcs batalhões do serviço actlvo IlS.' 94, 95 e
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96 e um do da. reserva, sob n. 32, que se organizarão com os
guardas qualificados nos dístríctos da referida comarca ; revo
gadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1906, 18' da República.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

FeZix Gaspoo- de Barros e Almeida.

DECRETO". 6?12 - D2 i2 DE KOYE'lBRO DE 1906

Crca duas brlcadas de cuvallaríe e mais duas de infantaria de
Guardas N~cionaQs na comarca de Santa Rita de Cassia, no
Estado de Minas Geraes .

o Presidente da Republicu dos Estados Unidos do Braztl,
para execução do decreto D. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unico. Ftcam creadus na Guarda Nacional da co
marca de Santa Rita de Cassla, no Estado. de Minas Geraes,
duas brigadas do cavallaría e mais duas de infantaria, estas
com as designações de 203:1 o 2040" que se constituirão de tres
batalhões do serviço activo e um do da reserva cada uma,
ns, 607, 608, 609, 610, 611 e 612, 203 c 204 ; e aquellas com as
de 92l,l. e 93\ que se constituirão do dous regimentos, cada uma,
sob ns. 183, 184, 185 e 186, os quaes se organizarão com os
guardas qualificados nos dlstrictos da referida comarca ;
revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1906, 18° da Republica ,

FRAl\ClSCO DE PAULA RODRIGUES AL'\'ES.

Feli:;) Gaspar de Barros e Almeida..

DECRETO N. 6213-DE 12 DE NOYEuíBRO DE 1906

Crea mais uma br-igada de infantaria de Guardas Naoíonaes na
comarca de Marncás, no Estado da Bahia.

O Presidente da Rcpubltca dos Estados Unídcs do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Maracás, no Estado da Bahia, mais uma brigada de infan
taria, com a designação de 154&, composta de tres batalhões
do serviço actívo, uso 460, 461 e 462 e um do da reserva sob
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o n. 154, que se organizarão com os guardas qualificados nos
dístríetos da. rererída comarca : revogadas as disposições em
contrario.

Rio de Janeiro, 12 de novembro 4e 1906, lB' da Republica.

FR->\NCISCO.DE PAULA RODRiGUES ALVES.

Ji'elix Gaspar de Barros e Almeida.

DECRETO N. 6214- DE 12 DE NOVEMBRO DE 1906

Crea mais uma Jn-igada do artilharia de Guardas Nacionaes na CO~
marca da União, no Estado de Alagôas,

O Presidente da Republicados Estados Unidos do Brnzit,
para execução do decreto n, 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artígo uníco, Ficn creada na Guarda Naeionalda comarca
da União, no Estado das Alagôas, uma brigada de artilharia,
com a designação de 20., que se constituirá de um batalhão
de artilharia de ,posição e um regimento de artilharia de
campanha, ambos sob n. 2, os quaes se organizarão com os
guardas qualificados nos dístrictos da referida comarea , re·
vogadas as disposições em contrario.

Rio de-Janeiro, 12 de novembro de 1906, 180 da. Repuhlica,

'FRANCISCO DE PAULA ,RODRIGUES ALVES.

Felix Gaspar de Borres e AZmeida.

DEORETO N. 6215-DE 12 DE NOVEMBRO DE 1906

Crea mais uma br-igada de infantaria de Guardas Necionaes na co
marca da capital do Estado de Alagôas,

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
da capital do Estado das Ala.g6as mais uma brigada de
infantaria, com a designação 40 28(1" que se constttuíra de tres
batalhões do serviço actívo ns. 82, 83e 84 ,o um do da reserva
sob n. 28, os quaes se organiza-rão com os guardas qualificados
nos dístríctos da referida. comarca; revogadas as disposições
em contrario.

Rio' de Janeiro, 12 de novembro de 1906, 180 da Re;pubIimt.

FRA.NCIS'ÚO DE PAULA. ,RODRIGUES ALvES.

Fetix Gaspar de Barros 'e Almeida.
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DECREJ.TO N. 6216 - DE 12 DE NOVEMBRO DE 19ü6

Cnea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacicnaes na co
marca do Rio Pardo, no Estado de Minas Gcraes,

° Presidente da República dos Estados Unidos do Braztl,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
dect-ota-

Artigo untco. Fica creada na Guarda:. Nacional da. comarca
do Rio Pardo, no Estado de Minas Geraes, mais' uma brigada
de infantaria, com a designação de 20511., composta de tres
batalhões do serviooactlvo, sob ns. 613, 6'14 e 615, e um do
da reserva sob n. 205, que se organizarão com os guardas
qualíficados nos dístríctos da referida comarca ; revogadas as'
disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1906,. 18" da. Republica.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

FeZix Gaspc~r de Barros e: Almeidct.

DECRETUN. 6217-DE 12 DE NOVEMBRO DE 1906

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacíonaes na co
marca de Carangola, no Estado de Minas Gcraes,

O Presidente da República dos Estados Unidos do Braell ,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníeo. Fica creada na GuacdaNaclonal da comarca
de Carangola, no Estado de Minas Geraes, mais uma brigada.
de Infuntarlu, com a designação de 206l \ composta de tres
batalhões do serviço actívo ns. 616, 617 e 618 e. um do da
reserva sob- n. 206, que se organizarão' com as guardas qua
lificados nos dístríctos da referida comarca; revogadas as
disposições em eontrarío,

Rio d:e Janeiro, 12 de novembro de 1906', 18' da Repubãca.

PRA)lCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Fel'ia: Gaspar de Barros e AZmeida:.

DECRETO_N. 6218-DE 12 DE NOVEMBRO DE 190&

Cnee mais' uma brigada de caxellania de, Guardas Nacíonaes na
comarca de Casa Br-anca, no Eatedc de S,. Paulo

O Presidente da Republtea dos Estaãos Unrdes do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de
1906, decreta,

Artigo unlco.. Pica, areada na Guarda Nacional da comarca
de Casa Branca, no Estado dê S.. Paulo, mais uma brigada
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de cavaüaría. com-a designação de 66'1., composta de dons
regimentos ns. 131 c 132, que se or'ganizar-ão com os guardas
qüaliJicn.dos da referida comarca; revogadas as disposições
em contraria.

Rio de Janeiro, 1:3 de outubro de 1906, 18(> da Republíca,

FRA?\CISCO DE PAt:LA RODRiGUES ALVES.

FeaM Gaspar de Barros e Almeida.

DECRETO N. 6219- DE 1.2 DE XOVE:>IDRO DE 1906

Orca mais uma brigada de cavallarta de Guardas Nacionacs na co
marca de Jaguarão, no Estado do Hic Grande do Su1.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil,
para execução do decreto li. 431, ele 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo. un100. Fica creada na, Guarda Nacional da comarca.
de Jaguarão, no Estado do Rio Grande do Sul, mais uma brí
gada de eavallaria com a designação de 82(0, composta de dous
regimentos ns. 163 e 164, que se organizarão com os guardas:
qualificados nos: dtstríotos da referida comarca; revogadas as
disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de novembro do 190G, 181' tia Republio[1,.

FRANCISCO DE PA13LA: RODf:UGl:ES ALVES.

Felü; Gaspor de Barros e Aloneida,

DECRETO N. 6220 - DE 12 DE KOVE1>:íBRO DE 1906

Abre ao Mínistcr-io da Fazenda o credito de 11. ·i07:70B$307 para
formação de parte do capital do Banco do Br az.il, '

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorlzação conferida ao Poder Executivo no art. 4°
do decreto legislativo n, 1·155, de 30 de dezembro do 1905:

Resolve abrir ao Miulsterio da Fazenda acredito de
11.4üi:708$3ü7 para formar, com os bens, direitos e acções da
conta nova do Banco da Republlca do Brazil, conforme o valor
verificado pela dlrectoría do actual Banco do Brazil, com appro
vação do conselho fiscal, o capital das noções do mesmo Banco do
Brazil e. tornadas pelo Thesouro Federal, nos termos do art. 40

§ 2°, e para execução do disposto no art. l° dos estatutos appro
'lados pelo referido decreto n. 1455,de 30 de dezembro de 1905.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1905, 18° da Republlea,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões,



acres DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 6221 - Di:'. 12 DE NOVE:>:rBRO DE 1906

943

Torna extensivo á caixa filial do Broeüíanieche Bank j'U//' Deetsch
tanâ nu cidade de S. Salvador, Estado ela Bahia, o prazo a que
se refere o decr-eto n , 5291, de 27 de agosto de 1904.

O Presidente da Republioa dos Estados Unidos do Brazil,
attcndcndo ao que requereu o Brasilíorüscbe Bank j'ttr Deuíe
eMand, fundado na cidade de Hamburgo, representado pelos
dírectores de sua caixa filial nesta Capital:

Resolve tornar extensivo á caixa filial do mesmo banco,
autorízada a runocíonar na cidade de S. Salvador, Estado da
Bahla, pelo decreto n. 6119, de 25 de agosto ultimo, o prazo
a que se refere o de n , 5291, de 27 de agosto de 1904.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1906, 18° da Repnbllca.
FRA?\CISCO DE PAULA. RODRI(H':ES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. G.222 - DE 12 DE i\OVE1!BRO DE 1906

Abre ao Miuisrer!o da Fazenda o credito de 50:000$000 papel, sup
plemontar, para pagamento de despesas cventuaes.

O Presidente da Republica dos Estados Unídos do Brazi},
usando da autorização contida, no decreto legislativo n. 1552,
desta data:

Resolve abrir ao Minísterio dJ1 Fazenda o credito de
50:000;:;;. papel. snpplemcntar (L ";erba",,n. 30 do art. 25 da lei
n. 1453, de 30 de dezembro de 1900, para pagamento de
despesas eventuaes.

Rio de Janeiro, Iê de novembro de 19013, 18" da Republíca ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGL'ES ALYES.

Leopardo de Bulhêes,

DECRETO N. 6223 - DE 12 DE NOVmIBRQ DE H'OG

Concede ti. Companhia de Seguros Terr-estr-es e Martllmos « Iris s
autorização para funccícnar e approva, com alterações, os re
spectivos estatutos.

O Presidente da Republíea dos Estados Unidos do Brazfl,
attendendo ao que requereu a Companhia de Seguros Terrestres
e Marttírnos «Iris» com séde na cidade do Recife, Estado de
Pemambuco, devidamente representada:

Resolve conceder á mesma companhia autorização para.
mnceíonar, mediante as clausulas do decreto n, (5072, de 12
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de dezembro de 1903,eappcovar os seus' estatutos, que a este
acompanham? com as seguíntes alterações :

a) Arts. 16e 17. Substituam-se pelo seguínte.
Art. Os acciontstas teem direito a votar e ser votados

em todos os aotos e deliber-ações da companhia. ,Cada acção dá.
direito a um voto. não podendo, porém, um Só acctonísta, seja
qual for o numero de suas seções, dispôr de mais de vinte
votos.

Paragrapho unico, Si o accíonista for firma social ou qual
quer outra pessoa collectíva, Só um dos seus representantes
poderá votar ou ser votado.

b) Art. 20, § 2'. Substituam-se os períodos tínaes, desde as
palavras--;-Os que não realizarem, ata.-pelo seguinte: No caso
de recusaou mora, observar-se-hão as dísposíeões dos arts. 33e
34 do decrete n. 4:34, de 4 de julho de 1891.

c) Supprtmam-se os arts. ~3 e 24.
d) Art. 36. Aeerescente-se depois das palavras-conselho

fiscal: e supplentes em igual numero.
e) Art. 52, § 10. Substitua-se o trecho-na. secretaria da

Junta Commercial-pelo seguinte: na séde da companhia, nos
termos do art. 147do citado decreto n , 434, de 4 de julho de lS91.

f) Ar!. 61. Substitua-se pelo seguInte :
Art. Os directores perceberão annualmente os honorarios

de seis contos de réis- (6:000$) o gerente e caixa. de tres contos
de réis (3:000$) cada um dos outros. A assembléa geral.ordl
naria que approvar as contas unnuaes poderá conceder á ad
ministração, conforme deliberar. além dos honorarios acima
fixados, uma porcentagem que não excederáde 15 c sobre os
lucros. liquidas verificados no exercício.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1906, 18°da Republlca,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Bulhões.

Estatutos oa Com~annia de Seguros Terrestres eMaritimos IRIS
CAPITULO I

DA C01>1PANHIA, DURAÇÃO E FINS

Art. 1-. c A companhia eIrís» tnccrpora-se para eonsütuír
um nucleo de ínteressados nos ramos de seguros contra riscos
terrestres e marltímes e fica estabelecida" sob a fórma. de. SO~
eíedade anonyma, com séde a'fôro juridico na. cídade do Reeífe,
capítal do Estado de Pernambuco.

Paragrapho unico, A- companhia tem por emblema um es
cndo: em campo azul uma té'.cha, trísada (ouro', góles, sinopIa e
prata) em semícíreulo representando o meteoro em fôrma. de
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arca.; corôa.mural; timbre uma ancora e uma jarra, postas em
santo!.' ; supportes a Deusa .Irls 'e o DeusdoCommercio; divisa.
o texto, entre aspas: «Et,Erit Signum Fcederis».

Art. 2.° O tempo de duração da companhia 'é de vinte
annOS,11 contar da data. da carta patente, podendoser prorogado
por deliberação 'da' maioria dos accíonístas.

O anno administrativo é o civil, contado da 1 de janeiro, ao
3i de dezembro, excepto o primeiro, que começará da data do
inicio das operações até 3i de dezembro de i907.

Art. 3.° Nós termos das respectivas apolíces e dentro dos
limites, máximos determinados pelo regulamento do Governo,
restringidos ainda 11 juizo da direeção pelos que a 'boa pratica e
razoável prudencia indicarem-são tins da companhia:

§ 1. o Tomar riscos terrestres.
§2. o Tomar riscos marltímos.
Art. 4. 0 Os limites de que trata o ultimo ar~igo sãoassím

referidos para o fim de, tomando a companhia, si .lhe con
vier, a responsabilidade de riscos a elles excedentes, resegurar
o que aecrescer em outras companhias de reconhecido credito,
de modo a sua responsabilidade effectiva não exceder de taes
limites.

Art. 5. 0 Mesmo nos limites referidos a companhia poderá,
quando julgar conveníente, resegurarem outras companhias
todo ou parte do risco'que tomar por contraeto de seguro que
celebrar.

CAPITULO 11

DO CAPITAL, RESERVA ESTA'rUAR1A, INTEGRAÇÃO, DIVIDENDOS
E F'uNDoS

Art. 6. 0 O capital da companhia é de 600:000$, dividido
em acções de i :000$cada uma, podeudo ser elevado por auto
rização da assembléa geral.

Art. 7. 0 O fundo eifectivo é de 40 % do valor repressn
tativo das acçõos e fórma em inicio a garantia dos segurados,
devendo estar sempre completo, seja. pelos lucros, seja. palas
fundos subsidíaríos que se formarem,ou em ultimo caso
pelos accíonístas dentro do prazo ímprorogavel de 15 dias
e mediante chamada pela direcção nos jornaes de maior eír
eulação ,

Art. 8.° Será creado um fundo intitulado «Reserva esta
tuaria », que servirá exclusivamente para reconstituir e am
parar o « Fundo eífectivo »,

Paragrapho uníco. A« Reserva estatuírta » serà formada
pelas retiradas dos, lucros, Iíquidos em proporção nunca in
ferior a 20 % destes.

Art. 9.° Deduzidas as ímportaneías para a « Reserve, $

tatuaria », para os dividendos semestraes dos accloulstas apara
as reservas teehnícas que se' crearem- as sobras dos-lucros
Iíquidos formarão um fundo intitulado« Integração », que ser-

Executivo - 1006 60



946 AC'l"OS DO PODER. EXECUTIVO

virá, além de garantia subsdlarta às operações soeíaes, para, em
favor dos accíónístas, amortizar as responsabilidades destes e
assim integrar o capital da companhia.

O titulo « Integração » para todos os effeitos de direito será
considerado capital.

Paragrapho unico , Integrado o capital da companhia, as
sobras liquidas serão divididas pelos acctonístas.

Art. 10. Os dividendos serão pagos um no mes de julho e
outro quinze dias depois da reunião da aascmbléa geral ordí
naría ,

Art. 11. Os dividendos não serão superiores alO % do
valor do fundo effeetívo (capital realizado pelos accíonístas), em
quanto a « Reserva estatuaría »nãoattingir a cem contos de réis,
nem superiores a 12 %. emquanto tal reserva não chegar a du
zentos contos de réis. Outrosim, emquanto o capital da compa
nhia não for totalmente integrado, os dividendos não serão
superiores a 15 %.

Art. 12. Não haverá dividendo, si acaso o fundo effectivo
se achar desfalcado por prejuízo e até que os lucros o reconsti
tuam integralmente.

Art. 13. O titulo «lutegraçâo» formado pelas sobras de
que trata o art. go suppre quando eventualmente se torne
preciso as mais imperiosas necessidades da companhia ; esgo...
tado o fundo de «Integração» segue-se o da «Reserva estatuaeia»,
depois deste o «Pundc effeetivo» que de Recordo com o art. 70 é
mantido pelos acctonlatas.

Art. 14. Os fundos disponíveis da companhia serão em
pregados, a juizo da direcção, em títulos da divida publica
geral, estsdoal ou municipal, primeiras hypothecas a curto
prazo, ou em bens de raiz, sendo depositados em bancos de
reconhecida solidez. em conta. corrente, quaesquer saldos em
dinheiro para o movímento geral da companhia.

Art. 15. A «Reserva estatuaría», de accordo com o regula
mento do Governo, será empregada em valores naeionaes taes
como apolices federaes da divida publica, titulas garantidos
pela Uníão, ímmovcís situados no terrítorto nacional, hypo
thecas a curto prazo c acções de estradas de ferro.

CAPiTULO !lI

DOS ACCIO!'{ISTAS E DAS ACÇÕES

Art. 16. Para S8l' accíontsta da companhia é preciso Ser
habilítadoipara contractar, gozar de credito publico, 801' abo
nado e de preferencia fazer parte elas classes de negociantes
em actívldade e proprietarIos de predíos urbanos, Nenhum
accíonísta póde ter menos de cinco accões nem mais de vinte,
devendo contar-se as que possuir individualmente e as que
porventura tiver a firma social de que faça parte. Si a firma
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social não possuir acções, então, isoladamente, cada um dos
sócios que a constituem pode possuir até o limite maxímo aqui
estipulado.

Art. 17. Os acclonístas toem direito a votar e a ser votados
em todos os actos da companhia. Cada aeção dá direito a um
voto.

Paragrapho uníco. Si o aecíonísta for firma social, so um
dos seus representantes poderá votar. Si for eleita uma firma
social para qualquer cargo da companhia, caos á dírecção DU ao
conselho fiscal, ou á mesa da assémbléa geral, respectivamente.
escolher, entre os membros que constituem a firma, aquelle que
tem de desempenhar o Iogar, Neste caso, quando durante o
período se dê vaga occasíonada pela firma social eleita, na
pessoa do escolhido para represental-a, a direcção ou conselho
fiscal ou mesa da assembléa geral, respectivamente, é livre de
preencher a vaga com outro aocíouísta.

Art. 18. Os aceíonístas podem ser representados POI' pro
curadores, com poderes especíaes, guardada a disposição da. 1:l1~

uma parte do § 30 do art. 20; comtanto que taes poderes não
sejam conferidos a administradores (membros da díreeção) ou
fiscaes da companhia.

Paeagrapho UUlCO. Os accionistas ausentes não podem ser
eleitos.

Art. 19. Os accíonístas só respondem pelo valor das acções
que possuem, as quaes podem SOl' transferidas de conformidade
com a legislação em vigor e guardadas as disposições dos artigos
16 e 23 dos presentes estatutos.

Art. 20. Os ecctonístas devem:
§ 1. o Recolhe!' e deixar recolhidos na caixa da companhia

os 40 % do valor nominal das suas acções ,
§ 2. 0 Entrar, no prazo de 15 dias, com as quotas que lhes

forem pedidas pela direcção para. o cumprimento do dispositivo
do art. 7°. Os que não 'realizarem esta entrada serão exclutdos
da companhia, perdendo em beneficio desta as entradas aue já
houverem feito e os interesses que lhes possam pertencer;
ficando ainda responsáveis pelos prejuizos que se derem sobra
riscos tomados até o dia de sua exclusão. As acções que cehtrsm
em commisso serão consideradas uuHas de pleno díreítoesubstl
tuídas por outras de igual numeração ernittídas pela dírecção,

§ 3. /) Nomear um procurador ídoneo, que será considerado
fiador e sujeito a todas as obrigações do aecíonísta quando
resida fóra deste Estado ou se ausente por mais de um anno.

§ 4.° Dar preferencia á companhia, sempre que possível, na
realização de seus negocios de seguros.

§ 5. o Fazer propaganda da compa-nhia junto ao commereío
em geral e propnetaríos urbanos.

Art. 21. Cessará o interesse de qualquer aceionista nos
casos seguintes:

§ I. o) Por morte natural.
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§ 2. o Por fallenoia declarada 0\.1 não.
§ 3..o Por fat,ta de cumprímonto do que dispõem estes esta

tutos.
Art. 22'. Todo o aeclcnísta poderá examinar os livros da

companhia na presença dos díreetcres, que lhes darão os ~scla

recímentos pedidos; não lhe será. permittido tirar extractos
Art. 23. A transíerencía das acções, sempre que o cessio':

narío esteja nas círcumstaneias do art. 16, opera-se por termo
lavrado no livro de registro, assígnadc pelo cedente e eesaio-,
nario ou por seus legítimos procuradores, com poderes bastantes
e pelo presidente da assembléa geral, conselho fiscal e direcção,
Nos casos do art , 21 declarar-se-ua no termo qual a causa da
transferencia e qual o nome do accíonísta a quem pertenciam
as acções,

Art. 24. As acções dos accíoatstas comprehendidos no
art. 21 serão vendidas, para o que rara a direcção anmmcios
pelo espaço de oito dias nos jornaes, convidando os pretendentes
a apresentarem suas propostas em carta. fechada, por inter
medio de corretores geraes, as quaes, findo o dito prazo, serão
abertas em presença do presidente da. assembléa geral, do con
selho fiscal e da direeção, sendo entregues as acções a quem
maior Preço offerecer e tenha 2.. ídonetdade do art. 16. O pro
dueto dessas aeções, depois de deduzidas todas as despezas, será
entregue a quem de direito pertencer,

Art. 25. As acções serão assígnadas pela direeção e devem
ter, além dos requisitos legaes, o sello da companhia.

CAPITULO 1'1

DA ASSEMBLEA GERAL

Art. 26. A assembléa geral constituida regular e legal
mente representa a totalidade dos accíonístas da companhia e
suas decisões, tomadas de aecordo com 08 dispositivos destes
estatutos, obrigam aos accíonístas ausentes e dissidentes •.

Art. 27. As assembléas geraes são ordtnerías ou extraordí
narías ; ellas só poderão deliberar sobre, o assumpto para que
forem convocadas pela dírecção e por annuncíos nos [ornaes, ao
menos em tres dias consecutivos, com antecedencía de 15 días
e designação de hora, dia e legar da reunião.

ArtQ ~8. Si ,na. primeira reunião não comparecerem aceto..
nístas que representem no mínimo uma quarta. parte do capital
social, será convocada nova reunião para oito dias depois, com
a declaração expressa de que a assembléa geral funccionará
com os ecctontstas que comparecerem.

Art. 29. Para alteração ou reforma. .destes estatutos, para
augmento de capital social da. compannía, para pro rogação do
prazo de,duração da. companhia e, para dissolução desta, a.
assembléa geral só poderá se constítuír validamente coro a.
presença de accíonístas que representem dous terços do ca
pital.
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, Paragrapho uníeo, Si não comparecer- o numero de aceío
nístas no valor exigido por este artigo, .na primeir~ reuníão
nem na segunda, convocar-se-ha terceira para cinco: dias depoís,
com a declaração de que a assembléa geral deliberará, seja qual
for a somma do capital que se ·fizer representar , Neste ultimo
caso, além dos annuneíos pelos joraaes, far-se-ha a convocação
por meio do cartas.

Art. 30. A assembléa geral, uma vez constituída, continúa
até solução da mate ria para que foi convocada; mas, si para
deliberar carecer de esclarecimentos que demandem tempo, po
dera ser adiada a sessão, que se consíderarã.scspensa, até que
se concluam as investigações e dlligencías necessarias. A' contt
nuação precederão avises pela imprensa dtarte..

Art. 31. As deliberações das assembléas geraes serão to
madas por maioria de votos, guardadas as disposições dos
arts. 17 e 36 (§ Ie) dos presentes estatutos. No caso de empate
na votação das deliberações, o presidente da assembléa geral
tem voto de qualidade.

Art. 32. As assembléas geraes podem destituir por íncapa
cidade e negligencia. provadas no cumprimento de seusdeveres,
infracção da lei ou destes estatutos, a qualquer funecíonarío
eleito e mandar responsabílízal-o quando a lei o permittir.

Art. 33. As assembléas geraes podem tomar qualquer
medida não prevista nestes estatutos e não contrarias ás dispo
sições nelles contidas a bem da marcha regular e dos interesses
da companhía.

Art. 34. A assembléa geral ordinaria, a reunir-se uma vez
cada anno durante o mes de março, tem por fim tomar conhe
cimento do parecer do conselho fiscal, discutir e deliberar sobre
o inventario, balanço e contas da dírecçãoe proceder ás eleições
de accordo com os presentes estatutos.

Art. 35. Si a convocação da assembléa geral ordinaria for
retardada. por mais de dous mezes, e si depois desse prazo não
tiver sido convocada pelo conselho fiscal, é permittido a qual
quer accíontsta requerer autorização ao juiz do commercio
para fazel-a, declarando então nos annuncios qual o juiz que
autorizou e a data do despacho.

Art. 36. A assembléa geral ordínarta elegerá annualmente
por escrutínio secreto e maioria relativa de votos os tres
membros do conselho fiscal; e biennalmente, o 'Presidente. o
více-presídente, 10 e 20 secretarias da mesa e os tres membros
da direeção ,

§ 1. o Para as eleições proceder-se-há á chamada pela lista
de presença dos acclonístas,

§ 2.' As eedulas serão tres, Annualmente uma para o
conselho fiscal, e bíennalmente duas, sendo uma para a mesa.
da. assembléa geral e outra para. a díreeção,

§ 3. o As cédulas recebidas pela mesa deverão declarar exte
riormente o numero de VOGOS correspondentes ás acções pos
suídas pelo accíonísta.
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§ 4.<> Depois de verificada pela mesa a exactidão do nu
mero de votos, será 'a cédula depositada na urna respectiva.

§ 5. o No caso de empate na eleição, decidirá a sorte.
Art. 37. Os cargos 'da mesa da assembléa geral, do con

selho âscal e da direcção serão sempre preenchidos por acclo
nístas dift'erentes, prohíbindo-se em absoluto as aecumulaçõea,

Art. 38. Não podem servir eonjunctamente como directores
e flscaes os ascendentes e descendentes, irmão, sogro e genro)
cunhado e socíos da mesma :firma.

Art. 39. Não votam os directores para approvarem ,seus
balanços, 'contas e inventarias, nem os físcaes os seus pare
ceres.

Art. 40. A approvação do balanço e contas importa a ratí
fleação dos actos e operações, a que se refere. Tal deliberação
podara, porém, ser annullada, nos casos de erro, dolo, fraude
ou simulação.

Paragrapho uníco. A approvação, pela assembléa geral,
de actos e operações que importem violação da lei ou dos esta
tutos não dirime as aeções que por direito competem, contra
os ínrractores, aos acetonístas que por si ou seus procura
dores não houverem concorrido com seus votos para tal appro
vação ,

Art. 41. As assembléas geraes extraordínarlas toem por
fim díscutír e deliberar sobre os aseumptos para que forem con
vocadas e reunir-se-hão tantas vezes quantas forem necessa
rias.

Paragrapho unico. A convocação da assernbléa geral ex
traordinaría será feita:

I. Pela dírecção da companhia, quando o entender couve
níente.

II. Pelo conselho fiscal, quando oceorram motivos graves e
urgentes.

lII. Pela dírecção e pelo conselho fiscal, quando o reque
rerem aecíonístas que representem, pelo menos, o quinto do
capital social.

IV. Pelos proprios accíonístas representando o quinto do
capital social, no caso de recusa da dlrecção e do conselho
fiscal.

Art.-42•.Ao presidente da assembléa geral compete:
§ 1.o Abrir e encerrar as sessões, dirigir os trabalhes, con

ceder a palavra o manter a ordem nas discussões, não consen
tindo aos accíonlatas o uso da palavra por mais de duas vezes
sobre o mesmo assumpto, ainda que seja para explicaçõesvsalvo
aos membros da direcção e conselho fiscal, que poderão usar
da palavra todas as vezes precisas para esclarecer a materia
dos debates ou responder a ínterpellações.

§ 2.0 Abrir. encerrar e rubricar o livro das actas, tanto da
assembléa geral como da dírecção.

§ 3.o Assígnar com o secretario as actas da assembléa
geral,
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§ 4. o Providenciar para que seja assígnada por todos
os acelonlstas presentes a acta da sessão em que se deli
bere a alteraeão ou reforma dos presentes estatutos, .a proro
gação do prazo social ou a dissolução e liquidação da companhia.

Art. 43. Ao vice-presidente compete:
Paragrapho unico. Substitu.ir ao presidente em todos seus

impedimentos.
Art. 44. Ao lo secretario compete:
§ 1. o Substituir o vlce-presldente em todos seus impedi

mentos.
§ 2. o Lêr o expediente, fazer as chamadas e apurar os

votos nas eleições, no que será auxiliado por dous escrutadores
nomeados pelo presidente.

Art. 45. Ao 20 secretario compete:
Paragrapho uníco , Tomar os apontamentos neeessaríos,

redigir e lêr as aetas, auxiliar o lo secretario e substituil-o nos
seus impedimentos.

Art. 46. Si a mesa da asssmbléa geral não puder funeeío..
nar.por falta ou impedimento de um ou mais de seus membros,
serão successívameote chamados os aceíonístas que na eleição
tiverem obtido maior numero de votos para os respec~ivos car
gos, até que possa nmccíonar regularmente. Esgotado este re
curso, proceder-se-na á acclamação dos mais idosos na reunião.

Art. 47. A's assembléas geraes compete ainda:
§ }.o Approvar ou modificar o regulamento interno da

companhia, que deve ser confeccionado pela dtrecção,
_ § 2. 0 Tomar as providencias neeessarías, si o conselho fiscal

nao apresentar o seu parecer em devido tempo.
§ 3. o Adiar a sessão de assembléa geral.
§ 4. 0 Alterar ou reformar estes estatutos, deliberar sobre o

a,!.1gmento do capital, a prorogação do prazo social. a dtssolu
çao da companhia e sua liquidação.

CAPITULO Y

DA DIRECÇÃO DA CüMP ANUlA

Art. 48. A companhia será administrada por uma dírecção
de tres accíonístas eleitos bíennalmente pela assembléa geral
ordtnaría, nos termos do art. 36. Servir-lhe-ha de pro
curação a aota de sua eleição, registrada na Junta Com
marcial.

Paragrapho uníeo. Os díreetores escolherão entre si um
que deve ser gerente effectívo e caixa e que representara a
dírecção em todas as transacções.

Art. 49. Em caso de recusa, impedimento ou auseneía por
mais de 60 dias, ou falta de comparecimento sendo chamados,
serão os directores substituídos pelo accíonísta que apropria
dírecção chamar para tal fim.
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Art. 50. Os dírectores eleitos em um bíennío podem ser
reeleitos no biennio seguinte; em todo caso, um .dos tres tem -de.
ser reeIei to. .

Art. 51. Para ser díreetor é preciso ser accíonísta. Cada
director antes de entrar em exercíeío é obrigado a garantir a
responsabilidade de sua gestão com o penhor ou caução de
vinte aeções da propría companhia, nos termos e para os
atreitos das leis em vigor no país,

Art. 52. Compete á direcção, além do que lhe é incumbido
pelos artigos precedentes:

§ 1.° Fazer executar o Regulamento Interna e tornar ef
feetívas as condições com que forem effectuados os seguros.

§ 2. o Nomear agentes nos ditferentes portos e cidades do
interior onde a companhia tenha ou queira ter interesses de
seguros ou para onde se dirijam os objeetos segurados, envían
do-lhes procuração com ínstruccões e ordens tendentes ao bem
e progresso da companhia.

§ 3. o Nomear e demíttír os empregados, marcando-lhes
os vencimentos e exigindo delles as fianças que o dírector
gerente julgar convenientes.

§4. o Apresentar á assembléa geral dos aecíonístas, até o
mez de março' de cada anno, um relataria círcumstancíado das
operações do anno findo, acompanhado do respectivo balanço,
cujas peças, bem como o parecer do conselho fiscal, serão im
pressas e dístríbuídas pelos accíonístas.

§, 5. 0 Ouvir o conselho fiscal, sempre que entenda.
§ 6. o Marcar o valor dos dividendos semesrraes.
§'T.o Convocar as assembléas geraes ordínarías e extraordí

nartas dia aecordo com os dispositivos dos presentes estatutos ...
§ 8. o Promover a prosperidade da .eompanhía, executar e

fazer executar os presentes estatntos.
§ 9;(1 Exercer Iívre e geral dírecção, para o que lhe são

concedidos poderes plenos e sem reservas, comprehendidos até
os de procurador em causa. propría. '

§ 10. Depositar na secretaria da Junta Commercial antes
da reunião da assernbléa geral ordínaría :

I. Cópia. do inventario da companhíaç contendo a descri..
pção dos valores e bens moveis e immoveis soctaes, bem como
uma synopse das dividas actívas e passivas, por classes e
segundo a natureza dos títulos.

H. Cópia da relação nominal dos aecíonístas da companhia
e numero de suas acçõas, com <:I. declaração das entradas rea
lizadas.

§ l l , Publicar, tambem antes da assembléa geral ordlnaría
nos jornaes de maior circulação, as transterencías de acções
realízadas no anno -,- as tJ.?ansfere'ncias' só' podem ter Iogarde
pois da reunião da assernbléa .. ge~al ordínaria .. de cada anno
até 31 de.dezembro de cada exercido - bem como o balanço em
resumo da situação da companhia e o parecer do conselho fiscal.
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§ 12.]?ublical' nos jornaes a aeta da assembléa geraI. ordl
narHt dentro dos 15 dias que~e. seguirem á reunião.

Art. 5'3. Não póde a drrecção contrabír obrígações, que
ouerem a companhia, além daquelias para quo se acha auto
rízada nestes estatutos. _

Art. 54. Comquanto nao contraiam os directores obrigação
pessoal ou solídarta pelos contractosou operações que rea
Iízem, comtudo são responsaveis. pelo excesso de mandato.
violação da lei e dos estatutos e.~ela negligencia, culpa ou dólo
com que se houverem no exeroicio de seu mandato.

Art. 55. Serão pessoalmente responsavsís os directores:
§. 1.o Por perdas e damnos, sl tomarem parte em delíbe

ração acerca de qualquer operação social em que tiverem
interesses oppostos .ao.d~ c~mP3:nhia,_

§ 2.0) Pela restltmçao a. caixa da companhia na somma de
dividendos que na falta de lll~entario, ou não obstante inven
tario, ou por meio de ínventarío fraudulento, repartirem índe-
vidamente. .

Art. 56.. A direcção reunIr-se-ha, pelo menos, uma vez por
semana.

Paragrapho uníco. Todas as resoluções da dtrecção serão
reduzidas a actas em um ll'yro, para isso destinado. assignada.s
pelos tres directores. Esse livro é rubricado pelo presidente da
assemblée geral.

Art. 57. As operações da companhia serão divididas,
classificadas c escripturadas com a maior clareza e ordem,
de modo a facilitar qualquer e:s:amee ímmedíato conheci
mento de seu estado.

Art. 58. A dírecção fica autorizada a pagar as perdas que
se realizem em objectos segurados. sempre que julgar f}. in
demnização dê direito, assim como a recusaro pagameIl;to,
no caso contral'lO, procurando eomtudo evitar o mais possIval
pleitos judtcíaes, empregando. os meios que a prudencía aeon
selhar, para que todas as dUVIdas sejam decldldas por meio de
arbttragem, .

Paragrapho untcc. ~lpar~ att!3nder ao pagamento de perdas
que se realizem for neceSSarI? dIspor de títulos de renda que
acompan~ia l?.0ssua. ou de Im,moveisque venha 11 :possuir,
poder", a dírecção vender os quo para tal fim forem preCISOS.

Art. 59. Nas apolícea e, mais documentos, que a dírecção
tiver de firmar, os dírectores usarão antes de seus nomes in
divíduaes a fórmula - Pela Companhia,«I1'is»-, .appoado junto
o sello da companhia._ Taes dQ.cumentos.devem ser assígnados
pela maioria da dir~cçao.

Art. 60. Ao dírector gerente e caixa incumbo a super
intendencia díaria dos. ne~~cios .da companhia .com poderes
para, como melhor eutender, obrarem nome da direcção,· sem
pre em bem dos ínteresses so~iaes, dentro dos limites mareados
nestes estatutos e das resolu9~es da direcção, transcriptas nas
respectivas actas de suas sessoes.
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Art. 61. Os dírectores perceberão:
O gerente eãacttvo e caixa 3:000$ (tres contos de réis)

annualmente e mais uma gratificação annual de 5 % da receita
bruta de premias de seguros, e os demais directores 2 1/2 o

cada um.

CAPITULO VI

DO COXSELHO FISCAL

Art. 62. O conselho fiscal compor-se-na de tres aecio
nístas eleitos pela assernbléa geral ordínaría de cada anno,
Podem ser resleisos.

Art. 63. Compete ao conselho fiscal:
§ 1. c Inspeceíonar os aetos da dlrecção ,
§ .2.<) Dar seu parecer, quando haja consulta da dírecção,
§ 3.° Apresentar á assembléa geral o parecer sobre ne-

gocias e operações do anno administrativo, denunciar os erros,
faltas e fraudes que descobrir, expor a situação da companhia
e suggerlr as medidas e alvitres cuja. adopção julgue con
veniente.

§ 4.° Examinar os livros, verificar o estado da caixa e a
exístencía dos valores, e exigir dos directores quaesquer in
formações durante o trimestre que preceder á reunião da
assembléa geral ordínarla .

§ 5. c Convocar a assembléa geral extracrdínaria sempre
que occorram motivos graves 'e urgentes ou quando o reque
rerem accíonístas que representem, pelo menos, o quinto do
capital social.

§ 6.° Convocar a assembléa geral ordínaría, si forem
decorridos dons mezes do fim de março sem que a. direcção a
tenha convocado.

Art. 64. No caso de recusa, impedimento ou ausenoía
dos membros do conselho fiscal, serão chamados os immediatos
em votos na ordem da ultima votação; na falta destes, serão
chamados entre os accíonístas pelo membro ou membros que
existirem no mesmo conselho fiscal. Si a. recusa, impedimento
ou ausencía fôr de todos os membros que o constituem, não
havendo supplentes na ordem da votação, convoca-se assembléa
geral para a eleição.

Art. 65. Os effeitos da rasponsabll idade dos membros do
conselho fiscal para com a companhia são determinados pelas
regras do mandato. _

Paragrapho uníco. Os membros do conselho fiscal que nao
denunciarem a indevida distribuição de dividendos e quaes
quer outras fraudes e irregularidades praticadas durante seu
mandato, constando' ellas dos livros, documentos e papeis sujei
tos a seu exame, serão havidos como cumplices dos autores de
taes delictos ou faltas.
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CAPITULO VII

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA COMPAi'lHIA
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Art. 66. Será considerada dissolvida a companhia:
§. 1.o Pelo conselho de todos os accíonístas constante de

instrumento publico ou particular.
§ 2. 0 Por ínsolvabítídade absoluta.
§ 3. o Pela perda de dons terços do capital social.
ê 4. o Por impossibilidade de preencher os seus fins.
§ 5.° Pela determinação do prazo marcado para a sua du..

ração, si este não fôr prorogado ,
§ 6. 0 Por deliberação da assembléa geral em que compare

çam aecionístas representando, no mínimo, deus terços do ca
pital social, de accordo com o art. 29.

Art. 67. Dissolvida a companhia nos casos do artigo ante
cedente, entrará em liquidação amígavel e serão liquidantes os
dírectores do exercício, si outros não forem especialmente
eleitos pela assembléa geral.

Art. 68. 0' direitos e obrigações dos liquidantes e a forma
da liquidação serão regulados pela legislação em vigor do paiz ,

Art. 69. Comqnanto o mandato dos directores finde em 31
de dezembro, todavia deverão continuar na direcção dos nego
cias da companhia das eleições de que tratam estes: estatutos,
abonando-se-Ihaa até essa data seus vencimentos.

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 70. Ao inteiro e fiel cumprimento destes estatutos
obrigam-se OS accíonístas, por si, seus herdeiros ou suceessores,
renunciando quaesquer direitos que tenham ou possam vir
a ter para impedir sua observancía, o que validam com as
proprías assígnaturas.

Al't. 71. A Companhia «Iria», como sociedade anonyma e
como companhia. de seguros terrestres e marítimos, rege-se
pelos dispositivos, que lhe são applícavets, da legislação vigente
do paiz.

Recife, 27 de setembro de 1906.-0 incorporador, Domingos
de Sampaio Ferraz .-Presidente da assembléa geral, Jose Marla
de Andrade (Andrade, Lopes & comp.). - Vice-presidente,
Francisco Augusto Pacheco (director gerente do Banco do Re
cife).-lo secretario. Alvaro Pinto Alves (Pinto Alves & Comp.),
_2° secretario, A. B. da Rosa Borges (firma individual).

Conselho fiscal

Eduardo de Lima Castro (Moreira. Lima. & comp.).
Hermenegildo da Silva Loyo (Hvda Silva Loyo & Comp.},
Jose Gonçalves Pereira (Loureiro Barbosa & oomp.),
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ôtreoioree

Antonio Meitdes Feniandes Ribeiro (Mendes, Lima & Campo )
negociante, residente a rua Creoulas n , 2, Capunga, Recife ••

Eugenio Cardoso Ayres (Eugenio Cardoso & oomp.), nego
ciante, residente á rua Fernandes Vieira n. 9, Recife.

Domt'ngos de Sampais Ferraz, director-gerente, negociante,
residente á rua Rosa e Silva n . 39, Recife.

DECRETO N. 62.24 - DE 14 DE NOVEMBRO DE 1906

Manda vigorar nova tabella de fardamento para os alumncs da scs
colas de guerra e de applioação ele infantaria e cavallar!a, em
substituição á que, com outras, acompanha o regulamento para
as escolas do Exercito.

o Presidente da Republíea dos Estados Unidos do Brazil.
attendendo a que se deram íncorrecções na organização da
tabella B, do fardamento que deve ser distribuído aos alumnos
das escolas de guerra e de applíoação de infantaria e caval-.
Iat-la, annexa ao regulamento para as escolas do iExercito, a
que se refere oidecreto n. 5698, de 2 de outubro de 1905,
resolve mandar vigorar, em substituição della , aque com este
baixa, assígnada pelo marechal Francisco de Paula At'gollo,
Ministro de Estado da Guerra.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1906, 18(1 da Republíca ,

FRANCISCO D!:: P~\ULA RODRIGUES ALVES .•

Fromciscc de PauZc! Argolloo
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OBSERYA~~ÕES

L!1 O aíumno que se matricular depois de 1 de março
será considerado, para o abana de fardamento, como si tivesse
sido incluído naquella data. .

z.- Emquanto funccíonar annexo (Í, escola de guerra o curso
preparatorto, os alumnoa nelle matriculados só poderão roce
bel' as peças bíennaes vencidas em 1 de março, assim como as
relativas ao l° semestre, depois (10 concluído o julgamento dos
prímeíros exames parctaes a que estão sujeitos, ele accordo
com o regulamento de 18 de abril de 1898. Do mesmo modo se
pratícara com todos os alumnos quanto á distribuição do 'rar
damento vencido em 31 de dezembro, que só se tornará eft'ectiva.
depois de concluídos os exames ünaos e desllgados aquclles que
tiverem incorrido 110S arts. 60 ou 123 do regulamento de 1898
ou no paragrapho uníco do art. 12 do regulamento actual.

3.a As polainas brancas só serão usadas por cima das
calças, quando em formatura, como 8e observa. nos 001'IJos a
pó, mas nos actos soícmncs os alumnos poderão usal-as por
baixo das calças de panno qorcnce, quando 80 apresentarem
com dragonas, talim de cadarço, espada com bainha de couro
c fiador dourado c nessa hvpotheso lhes será permitüdo o uso
de luvas brancas de camurça ou pcllloa.

4.a O segundo par de luvas só SCI'<t fornecido, si durante o
semestre anterior tiver havido alguma formatura com CESi),
peça de uniforme.

õ.» Não toem os ulumnos direito, desde «uo forem desttza
elos, ás peças que porventura não haja.m l'ec'3tido o nem destas
se lhos passará titulo do divida.

G.:l. Aos que forem desligados das escolas 80 fornccerã pelo
001'lJO ando' forem iucluldos o fardamento de que prcctsarem
pata se ·unifGrmizar, não se lhes fazendo carga da ímportancía
do quo tiverem recebido 11""8 escolas,

7.a Si forem adoptadas no Exercito a tunlca e calças de
brim lwhi, disti-íbuír-se-bâo essas peças aos altunnos em vez
das do brim pardo, assim como outra capa de brim ha-ki, todas
com o mesmo tempo de duração indicado Da tnbella, devendo
a golla da tuníca ser também de brim ha!ti e ter nas cxtremí
dados um trapézio de ganga a..zul com um castello de metal
branco.

8. lI O sargento-ajudante, o sargento-quartel-mestre, os,
los sargentos, os musicas o as demais praças effectivas das
escolas vencerão fardamento de conformidade com as tabellaa
publicadas na ordem do dia do Exercito n. 331, de 15 de feve
reiro do 1904, como si todos pertencessem ti. arma de arfílha
ria de posição e os clarins c soldados couduetores corno si
pertencessem â de artílbaría de campanha, substítulndo-se o
numero do corpo pelas lettl'as K G. os da escola de guerra e
E. 1. C. os da escola do appíícaçãc de infautarla e cavallarta.
feitas de metal branco.
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A estas ultimas praças abonar-se-ha um par de botas, não
semestralmente, corno nos corpos montados, mas annualmente;
e, em compensação, as botinas lhes. serão pagas de tres em
tros mczes e não de quatro em quatro.

9.(1. A's praças empregadas nas diversas fa..xínas das escolas
e aos conductores de carroça se abonarão gratuitamente no fim
de cada anuo uma camisola e um par de calças de algodão
mescla, assim como um chapéu preto de feltro com as lettras
It G.• de metal branco para a escola de guerra e E. L C. para
a escala de applícação de ínrantnría e cavallaría ,

10. São extensivas aos alumnos as disposições contidas no
art. 50 do regulamento apprcvado pelo decreto n. 338, de Z3
de maio de 189!.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1906, - Francisco de
Paula ArgoUo.

DECRETO N. 6225 - DE 13 DB t\OYE;,\IBRO DE IDOa

Abre no Ministcr:o da Justiça e Negocies Interiores o credrco especial
de 4.:200$, OUl'O, para pagamento do premio de viagem ao bacharel
José Augusto Meira Dantas,

O Presidente da Repubhca dos Estados Unidos elo Br'azfl,
usando da autorização concedida pelo decreto n. 1524, de 8 de
outubro findo, resolve abrir ao Minister-io da Justiça e Negocias
Interiores o credito especial de 4:200:5, ouro. pa.I'<~ pagamento
do premio de viagem concedido pelo cltado decreto ao bacharel
.José Augusto Meim Dantas.

Rio de Janeiro, 13 de novembro elo 190G, 18° da Republica ,

FRANCISCO DI:; PAt:LA RODRWl.m~ALVZS.

Feiix Gaspar de .uM'i'OS e Almeich.

DECRETO X. 6226- DE; 13 DE t\OYE:.\IBRO DE 1906

Ahro 0.0 Ministério da Justiça c Negocíos Interiores o credito de
7:037$468, supplemcntar i verba ':10:\ do art. 20 da lei de orça
mento do cxcroicio de 190G.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos cio Bl'azíl,
usando da. autortzaçãc concedida pejo decreto n. 1555, desta
data, resolve abrir ao Minísterio da, JU~tiÇH, o Negocies Inte
riores o credito de 7:037$408, supplementar á verba 11. 10 do
art. 2° da lei de.orçameato do exorcício de 1906, para occorrer
á. despsza com o augmento, de accordo com a demonstração
junta, de vencimentos concedidos pelo citado decreto aos em
pregados da respectiva Secretaria de Estado, no período de 16
de novembro a 31 de dezembro do corrente anno ,

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1906, 18° da. Republica,

FRA.~CrSCo DE PAüU~ RODRIGUES ALVES.

Felix Gaspar de Burros e Afmeida.
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Demonstração d~. cr'edãto prectso par-a oecorrer á. despeaa
com o auçmento de vencímentos, coucedído 'Pelo õecceeo
legislativo 11. 1555, de 13 de novembro corrente aos
empregados da Secretaria da Justiça e NegdCiôs'Inte:rio~
r-es, no periodo de 16 de novembro a 31 de dezembro
de 190ô.

I Impcr tancia relativa ao"

j periodo de 16 de no_
vembr o a 31 de de-Augmento
aembr-o de 1906annual de

c'a da em-:
pregado

De cada. Decada
empregado classe

:J directores geraes..... 2:700$000 337t~500 1:012.~500

6 direetores de secção.. 2: 160.S000 270$000 1:620$000

7 primeiros ofâcíaes ••. 1:000$000 124.$990 874$993

12,segundos ofâeiaes.... 800$000 00$900 1: 199$988

24 terceiros offlciaes..... 600$000 75$000 1:800$00Q

1 porteiro ...•......•.. 600$000 7<i~000 75$000

1 ajudante doporteiro.. 400$000 40$000 40$900

7 contínuos•.. o.......... 320$QOO 39$999 279$993

5 correios ............. 200$000 "4$000 12-1$095

Credito preciso.... ......... ... ............ 7:037$468

Primeira' secção da Directoria da .Contabilldade da Secre
taria da Justiça e Negocias Interícree; 13 de novembro de 1906.

,..,.....;. Carvalho e Souza" díreetor da. secção, j:n:~erjno.- Visto- J.
Bordíní, dírector geral.
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DECRETO N. 62;;7 - DE 13 DE NOVEMBRO DE 1900

Aut(wiza, a i"éno-qMào do eOnlt'âctopara o $ervt~o da n~ve~Mão a
vapor' tio. ba.i::t<J8. Ftancl'S,xnli cargo da GODlpan-bitt Peaâambu
cena.de Navegaeêo.

O Presídente da Républica dos Estados tinidos do .fJrllliil.
usando da autorização eonttda na dlsj1ósição do a.rt. 2i da. te!
n.· 1453, de 30 de dezembro de l.905, e attendendo ao que re
quereu a Companhia. Pernambucana dê Navegação, dêcreta :

Artigo unico. Fica autorizada a renovação do oontractc
para o serviço de navegação a vapor no baixo S. Francisco,
desde a cidade de Penedo até a viii" de Piranhas, e a de rabo
cagam na.barra do rio S. Franseíaco, a cargo da referida com
panhia, de accordo com as clausulas que a este acompanham e
vão assígnadas pelo Ministro de Estado da Industría, Viação e
Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1906, 18°da Republica.

FRANClSCó DE' PAULA RODRIGU:ES ALVES.

Lauro Sew''r"iano Müller.

Clausulas aque se refere li decreto o, 62111 desta data
I

A Companhia Pernambucana de Navegação, estabelecida ua
cidade do Recife, Estado dê Pernambuco, obríga-se a manter:

10-, o serviço de navegação a "V'a.pOl' no ria S. Francisco,
desde a cidade de Penedo até á villa de Piranhas, fazendo os
paquetes a vapor uma víagem redonda por semana, com
escala, tanto na ida como na volta, pelos portos de Propriã,
Collegio, S. Braz. Porto da Folha, Bello Monte, Traípú, Curral
de Pedras e vílla de Pão de Assucarv podendo, porém, fazer
quaesquer viagens extraordínarlaa que $8 tornarem preeízas ;

2°, o serviço de reboeagem na barra do rio S~· Filancisco.

II

A companhia terá os paquetes a vapor para os serviços de
navegação e rebocagem contraetados, quer para passageiros.
quer para as cargas, afim de que possa. fazer as viagens esti
puladas na clausula anterior.

!l!

Os . paquetes a vapor que a companhia adquíeír serão
apropríadcs ao .serviço, adaptados ao clima quente, tendo
calado neeessario para atravessa.rem os canaes navegáveis e &.
força precisa para vencer a eorren.teza do rio, devendo a marcha
ser nunca menor de !O milhas.

Executivo - 1006 "
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VIl!

IV
Esses paquetes, além da precisa .segurança. terão aecom

modações bem dispostas; afferecendo o necessarto conforto.
Aos vapores que navegarem nas épocas normaes-do rio

dever..se-lia marcar 20 passageiros de ré e espaço para 30 de
convés; para os das épocas da estiagem poder-se-ha lotar na
metade.

Todas estas condições deverão ser veríficadas pelo fiscal da
navegação.

V

Os novos paquetes a vapor serãe isentos de qualquer im
postada importaçãoou outros_aduaneiros, assim como o impos
to de transmissão de propriedade.

VI

Os paquetes a vapor da companhia, quer antigos, quer
novos, goaarão de todos os privilegias e isenções de paquetes,
e a respeito de suas tripulações se praticará o mesmo que se
pratica com as dos navios de guerra nacíonaes, o que não os
isentará, todavia, dos regulamentos polícíaes e da Alfandega.

VII

Além dos paquetes a vapor para as viagens do eontracto,
poderá a companhia ter em serviço, para viagens extraordí
nanas, embarcações para transportar cargas sómente gasando
das mesmas regalias dos paquetes a vapor, comtanto que, á.
proporção que os for adquír-lndo, a companhia apresente ao
fiscal da navegação uma relação delles com todas as especifi
cações.

Os paquetes a vapor da companhia deverão ter a bordo os
sobresalentes, aprestos, material, objectos de serviçodos passa
geiros e pilotos, machínístas, foguistas. e marujos da equipagem
que forem neeessarios, a juizo do Governo, o qual fiscalizará
este serviço o tomará as providencias necessarías para que suas
prescrípções sejam observadas.

IX

Os dias e horas da partida, o tempo de demora em cada
porto de escala, bem comoa duração da viagem redonda, serã?
fixados em tabella organizada pela companhia de aecordo com
o fiscal da navegação e approvada pelo Ministerio da Industria,
Viação e Obras Publicas.

Esta tabella será revista sempre que o Governo, de aecordo
com a companhia, entender conveniente'; ficando entendido que
08 vapores em viagem pararão em qualquer porto, sempre que
seapresentarem passageiros ou carga a embarcar.
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Os prazos da demora serão contados por horas uteis,do
momento em que os paquetes a vapor íundearem, ainda, que
seja em domingo ou dia feriado.

X

As repartições fiscaes dos portos em que os paquetes a
vapor tocarem expedirão os .despachos necessaríoa para se
proceder ao embarque da carga. ou das encommendas que elles
transportarem ou tiverem de transportar, com preferencía
á carga ou descarga de qualquer embarcação e sem embargo
de ser domingo ou dia feriado, admíütínrío, por conseguinte, <h

despache antecipado a carga e as encommendas que, porven
tura, tenham de ser transportadas pelos paquetes da com
panhia.

As autoridades loeaes, dentro de suas faculdades, lhes
prestarão o auxilio de que, por qualquer motivo, _necessitarem
para a continuação de sua viagem dentro do devido tempo, e
em cumprimento do contracto do Governo Federal, pagas pela
companhia todas as despesas, nos casos em que ellas tiverem
logar.

Xl

As repartições do Correio terão as suas malas sempre
promptas, a tempo da não retardarem as viagens dos paquetes
além da hor•. marcada para a sahída ,

XII

A tarifa das passagens e dos fretes será organizada p01&. com
panhia com fi, reducção de 10 % e sujeita á approvação do Mi
nísterío da Industrla, Viação e Obras Publícasv a contar da data
do contracto, ãcando estabelecido que as passagens e frates
.por conta da União gosarão do abatimento de 30 % nos preços
fixados na dita tabella,

XIIl

A companhia fará transportar gratuitamente as malas do
correio, obrigando-se a fazer couduzíl-as de terr'\ para bordo e
více-versa, ou entregal-as aos agentes do Correio devidamente
autorizados para recebel-as,

Os oommandantes passarão e exigirão recibos das matas que
entregarem ou receberem.

XIV

A eompauhta fará transportar gratuitamente quaesquer
sommas de dinheiro que se remetterem do' 'l'hesouro ou: dele
gacias do The..souro as estações publicas dos diversos portos de
escala e vice-vers&.

Estas remessas serão encaíxotadaa na forma das íustmcções
do Thesouro de 4 de setembro de 1865, e entregues os volumes
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que as contiverem aos eommandantes dós paquetes, sem abri.
gação de procederem elles â contagem e conferencia. das mesmas
sommas, assignados os conhecimentos de embarqne, conforme os
esty los eommereíaes.

Fica. entendido que a restituição dos volumes intactos, isto
é, sem sígnaes exteriores de vtolação, isenta os eommandantes
de qualquer responsabilidade.

XV

A companhia fica sujeita ás multas seguintes:
1a, de quantia.igual á subvenção respectiva,si não etrectuar

algumas das viagens contraotadas, salvo .caso de força maior;
2', de 100$ a 500$, além da perda da subvenção respectiva,

si a viagem, depois de iniciada, for interrompida.
Sendo a interrupção causada 'por motivo de força maior,

não terá legar a. multa, e _a- compannía pereeberãa subvenção
correspondente ao numero de milhas navegadas.

Fica, porém, entendido que não é considerada como caso
de força maior a vasante do rio, salvo quando -a vasante tenha
sido tão forte qne não permitia a passagem do menor dos pa
quetes;

3a., de 200$ por cada praso de 12 horas que exceder ao mar
eado, tanto para sahida, como para. chegada dos paquetes j

4a, de iOO$ a 200$ pela demoraque houver na entrega. e
recebimento das malas do Correio, 0l! pelo seu extravio ou máo
acondicionamento a bordo j

5', de 600$ a I :000$pelas faltas que commetter no desem
penho da parte do serviço relativo à reboeagsm.

XVI

Quando a demora de que trata o n. 3 da clausula anterior
fôr motivada por ordem do Governo ou seus delegados, pagará
aquelle á companhia a respectiva multa.

Ficarão isentos de multa:
O Governo, si a demora deternnnada por ordem escripta,

for causada por sedição ou rebellíão ou qualquer perturbação
da ordem publíca.;

A companhia, si a demora for causada por força maior.

XVii

A interrupção do serviço por mais de um mez, em toda a
linha ou parte della, sem ser por atreito de causa maior, SU"
jeitará. companhia á indemnizaçãode todas as despesas que o
Governo fizer para a centínuação, do:Ji'efenido·serviço, durante
o tempo da interrupção. e mais á multa de 50 '/, das mesmas
despezas.

No caso de abandono, além da caducidade do contracto, a
eompanhía pagará a multa de 50 c da. subvenção annual,



entendendo-se por abandono li intelTnpçiio cnIDl.'leta. do serviço
por mais de tres mezes, 'sàlvocasQ de força maior.

X-VIII

No caso de guerra, rebelliâo ou outro .,qua.lquer.mo'Çívo
urgente, a companhia prestará seus vaporesao,Governo Fe
deral, e, nesta. .hypothese terá ella direitos. uma Indemaízação
raaoavel, que será fixada de commum accordo.

No caso deforça maior, o Governo poderá. lançar mão dos
vapores' da companhia, pagando posteriormente a tndemnízação
que for devida.

XIX

No caso de declaração de guerra entre 'O Braail equalque r
potencia o Governo ee obrigará a índemnízar á.companhia o
premio de seguro de seus vapores pelo risco de guerra sõmente ,
ficando a cargo da companhia o seguro pelo risco marítimo.

XX

A companhia .remetterã, trímensalmente, ao Governo, por
intermedio do fiscal da navegação, ínformações e estatutos
sobre o serviço a seu cargo.

XXI

No serviço de rebocagem do rio S. Francisco,;serão obser
vadas as condições seguintes :

1'\ o serviço será prestado .íudístínctamenta a todas as em
barcações de vela, nacionaes ou estrangeiras, de longo curso ou
de cabotagem que o solicitarem;

2\ as embarcações quo, tendo -aohcítado reboeagem, não Se
utilizarem desta. serão, não obstante, obrigadas ao pagamento
da taxa de tonelagem.

Si, porém. por qualquer perigo, em que se acharem, tor
narem a pedir,prestar·lhes~ha, a 'companhia. mediante uma.
taxa;

S", os vapores que, por qualquer emergencia, necessitarem
de rebocageru serão sujeitos á mesma taxa de tonelagem, como
si fossem navios de vela;

43., a taxa a que a companhia tem direito pelo serviço de
rebocagem é de 900 réis por tonelada metrtea, ou 'será equiva
lente, si outra for a do registro da. embarcação rebocada, na
sahída da barra, e de 800 réis na entrada, a contar da data do
contracto ;

5a-, a companhia prestará gratuitamente os servíços da
rebocagem aos navios de guerra da União e ás embarcações
mercantes empregadas no .aervíço do Governo e da União;

6t1-, a companhia obriga-se a ter no pontal da barra. do
rio S. Fra.ncisco, para o serviço de rebocagem, o vapor Paulo
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Affonso, da força. de 50 cavaIlos, ou outros nas mesmas condi
ções, para prestar seus serviços todas as vezes que for cha
mado.

XXII

Em retribuição aos serviços .especiâcados nas: presentes
clausulas, 'a companhia recebera a subvenção annual de
56:200$, paga em prestações mensaes vencidas, por intermedio
da Alfandega de Alagôas, independentemente de qualquer
ausllío pecnniario que pelo cofre estadual seja concedido á,
companhia.

XXII[

A companhia entrará para a Alfandega de Maceió com a
ímportancía de lOô$ mensaes, da subvenção concedida pelo
Governo para pagamento da gratificação do fiscal da nave
gação nesse Estado.

XXIV

Os vapores da companhia serão vistoriados de seis em seis
mezes com assístencta do fiscal competente.

Para essa vistoria deverão estar completamente descar
regados.

XXV

No caso-de desaeeordo entre a companhia e o Governo sobre
a Intelligencla de alguma ou algumas disposições do contracto,
a. questão será. resolvida por arbitramento.

As partes interessadas Iouvar-se-hão DO mesmo arbitro
ou cada uma escolherá o seu, e os arbitros deverão, antes de
tudo, designar um terceiro, que será o desampatador ,

Si houver entre aqueIles dívergeneía sobre a designação do
arbitro desempatado!', a sorte designará um. terceiro que não
fica obrigado a dedícar-sepor um das dons arbitras.

Si se tratar de dinheiro ou valores, o laudo do desempa
tador não poderá, ultrapassar o fixado pelos discordantes.

XXVI

A companhia, antes da execução do eontracto, sujeitará o
material existente a rigoroso exame pelo fiscal do Governo,
que verificará. si é conveniente augmental-o, substítuil..o ou
melhoraI-o.

XXVII

o presente contracto vigorará pelo prazo de cinco annos,
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1906. - Lauro Seeeriono

Miilter.
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DECRETO N. 6228-DE 13 DE NOVE'IBRO DE 1906

967

Abre ao }linisterio da Induetría, Viação e Obras Publicas, o oredíto
do 345:000$, para pagamento do augmentc de vencimentos e dia
rias dos estafetas da Hcpartdçãc Geral dos 'I'elegrapbos, e da gra
tificação de 20 010aos fuuccíonarios que o ella tiverem direito.

O Presidente da Republlca, dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização contida. no decreto legislativo TI. 1548,
de 6 do corrente mcz, decreta:

Artigo uníco, Fica aberto ao Mínisterío da Industria, Viação
e Obras Publicas o credito supplementar de 345:000$, para
occorrer ao pagamento do augmento dos vencimentos e díarias
dos estafetas da Repartigão Geral dos Telegraphos, de confor
midade com o decreto n, 1468, de 9 de janeiro de 1906, e tam
bem da gratificação de20 o aos empregados que completarem
mais de 20 annos de serviço na repartição, na fôrma da lei
n, 1191, de 28 de junho de i906.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1906. 18' da República.

FRANCISCO DB PAULA RODRIqUES ALVES.

Lauro Severíeno :Müt!er.

DECRETO N. 6229 - D.E 13 DE NOVEMBRO DE 1903

Abro ao Ministcr-io da Industria, Viação e Obras Publicas o credito
de 35:000$, para ser appltcado a despesas com a propaganda de
productos agr-ícolas, índustrtaes e extract ivoa.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Braall ,
usando da autorização contida no art. 15 da lei n. 1316, de
31 de dezembro de 1904, revigorada no art. 17 da lei n. 1453,
de 30 de dezembro de 1905, decreta:

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Industría,
Viação e Obras Publicas o credito de 35:0005, para ser appli
cado a despesas com a propaganda de produetos agrícolas
industriaes e extraetívos.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1906, 18' da Republíea ,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUBS ALVES.

LCI:/.!ro Severianc M,tdler.



D]l:CRlil'l'O N. 6230 - "'lO i3 DE ~OVEMBRO DE 1906

M~{1ifi~\l .a cclansula XIV d..o<ie9:l'eto n , 5978,. de :1.8 40 abril do
. corrente anno. relativo ás obras do porto de Belém do Par:\:.

o Presidente da 'Repul;iioa des Estados ,Unidos do Braaíl,
attendendo ao que requereu Percival Farguhar, coneessíona
rio das obras de melaoeamento do porta de Belém, do Parã,
d,ecl'eta:

Arti60 uníco, Fica modificada a clausula XIV do decreta
n, 5978, de 18 de abríl de 1906, do seguinte moda:

Clausula XIV. O eapítal .a empregar nas abras do parto de
Belém do Pará,a que se refere a clausula II, para. a primeira
secçã;o,ê orçado em 57.498:499$. ouro, sendo para c prímeíro
trecho 30.942:546$ e para o segundo trecho 26.555:953$000.

Os cálculos dos'preços do respectivo orçamento, que se acha
archivado na Secretaria de Estado da Industria, Viação e Obras
Publicas, são baseados no cambio de quatorze dinheiros por
mil réis.

Para as despezas do exterior. ou em ouro. esses preços
serão ínvaríaveís ; mas variarão proporcionalmente ao cambio
médio do semestre para as despesas em papel-rnoeda; sendo
para menos quando o eambío for inferior ãquella taxa de
quatorze, para mais quando for superior.

A parte variavel não põde exceder de 35 c (trinta e cinco
por cento) e será verificada na. avaliação semestral do capital
empregado nas obras.

O Governo terá o direito de exigir obras até o valor acima
orçado, o qual poderá, entretanto, ser augmentado á vista dos
proiectos definitivos e por aceôrdo entre o Governo e o con
tractante.

Uma vez âxadn. na fórma indicada, o capital da concessão
em moeda nacional, ouro, não soffre-rá alteração alguma.

§ 1.0 Para afim da clausula XVI, e 100'0 que forem Inl
cíadas as obras nos termos da clausula IV, fica, desse capital
aelma citado, reconhecido o valor do material que o concessío..
narío houver adquirido, neeessario ~ra. aqueüe fim, cuja
íixação será feita á vista das facturas e mais documentos com..
petentemente Iegàlizados.

§ 2•• Esta tmportancía, par ter sido jâ contemplada no
custo das obras -constantes floofQamento geral, deverá ser
diminuida de 8 o (oito por cento) nas medícões semeatraes, até
completo desapparecímento.

Ria de Janeiro, 13 de novembro de 1906, 18' da Republíoa,

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Lauro Seoeriasio Müller.
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Approva prcvísortameute o r cgulamento, tarifas de tr-ana
"Porte e eer-vjec telegrephicc , para o trafego, ate a esten
aâo .de 200 ldtomet.ros, da Estrada de Ferro de Bahur-ú a
Cuyabá

O Presidente da Republioa dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ac que requereu 'a Companhia de Estradas de
Ferro Noroeste do Braeil, devidamente ,representada, decreta:

Artigo uníeo. Ficam provísortarnenté approvados o regu
lamento, taríías de transporte e serviço telegraphlco, para o
trafego, até 11 extensão de 200 kilometros, da linha, de Bahuí-ú
a Cuyaba, da Companhia de Estradas de Ferro, Noroeste do
Brazil, e que com este baixam, asslgnadoa pelo Ministro de
Estado dosNegocias da Industrta, Viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1906,18' da Republlca ,

FRA~CISOO DE PAULA RODRIGUES Ar....vas.

Lauro Sexeríano MüUet-.

Regulamento, tarifas de transporte e serviço tetegr-apníco
para o trafego. até a extensão de 200 jcíjomenros, da
Estrada de Ferro de Bahurú a Ouyabá, a que se refere
o decreto n. 6230 A, desta data

INSTRUCÇÕgS RgCULAMgNTARgS

Art. 1. (> Ninguém poderá viajar na estrada de ferro sem
bilhete ou passe dado por um agente da respectiva adminis
tração,

Art. 2. G OS passageiros pagarão os preços da tabella n. 1,
correspondentes ás classes de suas passagens.

As creanças menores de tres aunos, sendo conduzidas ao
co110, terão passagem gratuita; as de tres ate doze annos pa....
garão meia passagem e terão direito _a um Jogar, comtanto
que, em um mesmo compartimento, dous menores não oecupem
sínão o logar de um adulto, salvo si um deltas houver pago
passagem -inteira,.

A companhia póderá emittir bilhetes dando direito á. en
trada na plataforma das estações pelo preço de 200 réis por
pessoa.

Art. 3. G A venda de bilhetes nas estações começará pelo
menos meia hora e ocssara cinco' minutos antes da hora mar
cada para a partida do trem,

Art. 4.° Os passes concedidos em serviço do Governo ou
da estrada de ferro não são traneferiveís, e os seus portadores
não podem viajar em classe superior á designada, ainda meS1l1O
pagando a dífferença correspondente.
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As requisições de passes devem ser apresentadas nas es
tações até 20 minutos antes da. hora marcada para a partida
dos trens em que os requisitantes desejarem embarcar. salvo
casos de transporte urgente, em serviço publico.

Art. 5.' Os bilhetes são validos em qualquer trem ordi
narro de passageiros, mas somente no dia em que forem ven
didos.

O viajante que quizer mudar da. segunda para a primeira
classe podel-o-ha fazer, sendo possível. pagando a taxa addí
cíonal correspondente, a partir da estação em que tiver mu
dado de classe.

Art. 6. o A companhia tem o direito de tomar qualquer dos
passes de que trata o art. 'to, quando apresentados por pessoas
que não sejam indicadas, cobrando o duplo da passagem. '"

O viajante que se recusar a. exhíbrr o bilhete ou passe,
quando exigidos pelos empregados da estrada, é considerado
embarcado sem bilhete, a, como tal, sujeito ás determinações
do art. 90 •

Art. 7. 0 As companhias Iyrjoas, dramatíeas, equestres ou
outras que doem espectaculos publicas, e bem assim alumnos de
estabelecimentos de ínstruccêo.vjajando com os seus professores.
bandas ou sociedades de musíea, quando viajarem incorporados,
em numero de 15 pessoas ou mais, gozarão do abatimento de
50 % nos bilhetes de suas respectivas classes,

N~ se emittern meias passagens.
Subentende-se que, para ter o goso do abatimento no preço

das passagens, é necessarío haver numero de passageiros de 15
ou mais pessoas para cada classe, quando viajarem em classes
diiferentes.

Para o transporte da respectiva bagagem terão também o
abatímento de 20 'I, no frete da tabella 1 A.

Art. 8. o Ospassagen-os sem bilhetes, portadores de bilhetes
não carimbados pela administração ou que tenham carimbo
de outro dia ou trem, salvo o caso previsto no art. 50,pagarão
o preço de sua viagem, contada do ponto da partida do trem.
si pelo seu conhecimento de bagagem ou qualquer outro meio
não estiver provada a estação de sua procedencla.

Os que excederem o trajecto a que tiverem direito, ou
viajarem em classe superior â indicada no seu bilhete, pagarão
a dífferença fje sua passagem; em taes CD,SQg, o chefe da estação
é obrigado a dar :.Im bilhete supplementar que índíque a.
somma percebida.

Art. g.o O viajante encontrado com bilhete não carimbado
ou perempto, além de pagar o preço de sua.passagem, fica SUM
jeito a uma multa de 10$000.

I:\IMIGRANTE,s

Art. 10. Os immígrautes, su;s bagagens, terramentas,
utensilios e instrumentos aratoríos terão transporte gratuito
em seu prrmeíro estabelecimento.
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Al>t, 11., As companhias poderão conceder trens especiaes
de víajantes, sob as seguintes condições :

1, ser o pedido feito por escripto ;
2, declaração do numero de viajantes e da quantidade dos

volumes de bagagem;
3, declaração si terão de ser transportados anímaes e

carros e qual o seu numero;
4, ser o frete pago adeantado ;
5, combinada a hora da partida, será considerado recusado

o tremvs! por falta do concessionarío, não puder partir á hora
marcada;

6, si a companhia, todavia, puder conceder espera para
partir o trem depois da hora determinada, cobrará a taxa
de 10$ por hora encetada : si, porém, a demora occasíonar a
partida. do trem ,depois das 9 horas da noite até as 6 'da
manhã, observar-se-hão as disposições do art. 13, além da taxa
da demora;

7, recusado o trem depois de o ter fretado, o con
cessíonario só terá direito a receber a metade do frete pago.

Art. 12. O frete de um trem especial com lagares para
um numero de viajantes não excedente ao da lotação de
um carro de 25 passageiros é üxado em 4$ por' ktlometro ,
ou fracção de ktlcmetro percorrido até. 150 kilometros, o
excedente de 150 até 300 kilometros 3$, o excedente de 300
kilometros 2$000.

Quando de volta gosarã do abatimento de 25 0/08011'e :p
preço da ida, nunca, porém, será inferior a. 100$ para cada
companhia. .

Os trens especiaes em movimento entre 9 horas da
noite e 6 horas da manhã pagarão taxa dupla, que será
applícada relativamente ao percurso que tiverem de fazer
dentro desse período.

Além das taxas especíâcadas cobrar-se-na .o imposto do
transito do Governo, segundo o regulamento respectivo.

Si o numero de viajantes for superior a 25, os exce
dentes pagarão suas passagens pelo preço da tabelIa ordinaria.

Para os anímaos, carros e bagagens que se transportarem
por estes trens os preços serão os da tabella ordínaría.

Quando for solicitado um trem especial, a companhia fará
partir a machína ou o trem do deposito que determine menor
percurso, quando vasto, computando-se, para pagamento do
frete correspondente a esse percurso, 50 %da taxa kilometrica
estabelecida no regulamento, ficando entendido que, si, por
qualquer círcumstancía, a admínlstração fizer partir a ma
china ou trem do deposito que dê legar a maior percurso, o
excesso resultante não dará direito á percepção de taxa al
guma, assim como nenhuma taxa se cobrara pela volta da ma
china ao deposito.
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Art. 13. Os trens especíaes de recreio e bem assim os que
se destinarem ao transporte de companhias Iyricas, drama.
ticas,equestrese outras semelhantes serão a preços conven
cionados.

ALUGUEL DE CAR,ROS

Art. 14. Os pedidos de aluguel 'de carros devem ser feitos
com antocedencía de duas horas na estação central, e de 24
horas em qualquer das outras estações, sob as seguintes con
díçõss:

1: o aluguel dos carros é pago adeantado, pelo preço da ta
bella n. I;

2, quem alugai- um ou mais ca1'1'08, o depois de tel-os á sua
disposição, rejeital-os, só tem direito á restituição da metade
do aluguel;

3, um carro, embora integralmente alugado, não pode
levar mais viajantes do que comportar a respectiva lotação. e
a bagagem destes. está sujeita ás mesmas condições que a ba
gagem de qualquer viajante.

TRA.NSPORTE DE ALrENADOS

Art. 15. O transporte de alienados será feito somente nas
seguintes condições',

1, nenhum alienado poderá ser admítttdo nos trens si não
foracornpauhado por pessoa encarregada de guardar-o;

2, o alienado e seus guardas não poderão tomar lagar em
um mesmo compartimento com outros viajantes; devem ser
collocados em carro reservado;

3, il' preço de transporte neste caso é o duplo das passa
gens órdinarias, sendo o mlnímo igual á metade da lotação
completa;

4, as bagagens são taxadas separadamente aos preços da
tarifa;

5, os transportes nestas condições devem ser annunciados
com 24 horas de antecedencía na estação de partida.

TRANSPORTE DE DOENTES

Art. 16. As pessoas em estado de entermídade tal, que
possam tncommodur os demais viajantes, só poderão ser trans
portadas em carro separado e nas seguintes condições:

1, os doentes cujo estado exija constante cuidado devem
ser acompanhados por alguom :

2, o preço de transporte é duplo do das passagens ordína
rias, sendo o mtnímo igual á metade da lotação completa;

3, as bagagens serão taxadas separadamente ao preço da
tarifa;

4, os transportes nestas condições devem ser annuncíados
com 24 horas de antecedencía na estaçã-o de partida.



ACTOS 00 PODER EXECUTJVO

TRANSPORTES FDNEBRES
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Art. 17. Os transportes funebres sõmente poderão seI' fei.
tos: em carros cobertos, pagando a taxa- de' 2$' por kílómetro,
com o frete mínímode 20$000.

Em trem de cargas',pagam metade _das taxas acima.
Os transportes' nestas' -condições devem ser' annuncíados

com a precisa antecedencía na estação de' :p~,1'tid'a.
As pessoas ,que- acompanharem pagarao slIas'p'assagens

pela tabeIla ordínaría.

DISPOSIÇÕES POLICIAES

Art. 18. E' especialmente prohíbído:
1, viajar sem bilhete; '.
2, viajar nos: carros' de primeira classe, eS,ta;nd?' descalço

ou de chínellas, salvo irnposslbilrdade manifesta de: servir-se de
calçado de outra natureza;

3, viajar nas varandas dos carros ou debruçar-se para
fóra ;

4, viajar em classe superior â que designa o seu bilhete;
5, passar de um carro para, outro, estando: o trem' em mo

vimento;
6, entrar ou sahir dos carros estando o trem:' em movi

mento;
7, entrar nos carros de portas Iateraes ou sahír- delles em

qualquer Jogar que não seja nos pontos de estações e pela pla
taforma e porta. para este nm designadas;

Serão, entretanto, livres a entrada nos carros de .typo
americano e a sahída deUes não sendo, fechadas' á: chave as
respectivas portas ;

8, fumar na sala de espera e nos carros' emquanto nestes
permanecerem senhoras;

9, saltar pelas [anellas dos carros;
10, usar-de linguagem inconveniente;
11, de qualquer modo incommodar os demais viajantes;
12, quebrar ou darnníücar objectos pertencentes á eom-

panhia ou entregues ao cuidado della;
13. puxar a corda de signal, quando não houver accí

dente grave que exi.:aa parada do trem na·Unha', ou- praticar
qualquer outro acto do qual resulte embaraço' para o'serviço
ou possa. trazer perigo ou accídente,

Al't. 19. A! entrada dos trens é ínterdicta :
1, ás pessoas embriagadas e indecentemente vestidas;
2, aos portadores de armas carregadas, matérias inflam

mavels ou objectos cujo odor ou naturezapossa incommodar
aos passageíros.

Art. 20. Nínguem poderá transportar eomsígo nos" carros
mais do que uma arma de fogo, a qual' deveser apresentada.
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ao ch~f~ da _estação para verificar si está. descarregada. Esta.
disposlçao nao comprehende os agentes da força publica que
viajarem como taes, '

Art. 21. O passageiro que infringir as presentes tnstr-u
cções, c, d~p<?is do advertído pelos empregados da estrada de
ferro. persístir na infraeeão, será obrigado a retiral'~se da.
estação, restituíndo-se-Ihe o valor do bilhete que houver Com
prado, si não tiver' começado a viagem.

Si a ínfracção fOI' comniettida durante a viagem, o passa
geíro íncorrera na, multa de 20$ a 50,~, e, no caso de recusar-se
a pagal-a, ou si, depois desta satisfeita, não corrigir-se, o con
ductor o entregara ao chefe da estação mais proxíma para 1'8
mettel-o á autoridade policial, a qual procederá como fOI' de
direito, de conformidade com o regulamento de 26 de abri!
de 1857, decreto TI. 1930.

Em caso de damno, de que trata o art , 10, § 12, será ainda
o passageíro sujeito a pagar o valor do damno causado, se
gundo for arbitrado pelo conductor do trem, com recurso para.
a administração superior da, estrada.

BAGAGENS

Al't.22. A bagagem despachada por trem de passageiros
pagará pela tabella n. 1 A.

A. bagagem comprehende os objectos de uso pessoal dos
viajantes, ou destinados a prover as necessidades ou condições
da vâagem ,

Art. 23. Cada viajante só poderá levar eomsigo, sem
pagar frete. pequenos volumes de bagagem quo não mcom
m;dem aos demais viajantes e que possam ser postos sob os
bancos dos carros, a juizo do chefe da estação, e não pôde ser
admlttída, sob pretexto algum, a collocação de objootos sobre os
assentos dos carros e nem nos corredores dos OD,1'1'OS onde ím
peçam a passagem d~s passageíros. Para estes volumes não
11averá registro; serao transportados por conta e rISCO dos
viajantes a (iUE' pertencerem.

São considerados pequenos volumes, para o referido fim,
unicamente os que contiverem roupas e artigos de usa dos
vtaiantcs durante o trajecto .

,J Art. 24. Uma família ou grupo de pessoas, viajando juntos,
não noderã, allegando esta eíreumstancla, augmentar as di
mensões do volume. cujo transporte gratuito é permíttído a
cada passugeiro ; assim, em nenhum caso será admittido que
passageiro algum conduza. 1:0 c~rro 1"oluJ!l8 ou volumes cujas
díruen-õca excednm :ls do vao Iívro debaixo do assento que lhe
competir.

Art. 25. A demais bagagem, de qualquer ordem, será
despachada â vista do bilhete de passagem. e conduzida em
C1.Ll'l'O especial. pagundo-se no acto do.despacho as taxas re
spectivas, recebendo o viajante conhectmcntc para a bagagem
despachad:1, que SOl'(~ exigido no acto da. entrega dos volumes.
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Art. 26. Os fretes serão calculados tomando-se o numero
exacto de kílogrammas. contando-se qualquer fracção como
um kilogramma.

Nenhum volume, porém, poderá ser despachado por menos
de 200 réis do frete; o, quando tiver de transitar por mais de
uma linha, serão cobrados 200 réis para cada companhia.

A.ri. 27. A bagagem apresentada a despacho deve estar
convenientemente acondicionada, de modo a poder resistir aos
choques ordínaríos ínherentes ao transporte por estrada de
ferro.

As malas, caixas, canastras, otc., devem estar fechadas .
.A.rt. 28. Si um volume estiver aberto ou mal acondicionado,

o "viajante será convidado a fechal-o ou a bem acoudicíonal-o ;
si, porém, não o fizer, será o volume aeceito, fazendo-se na
guia e conhecimento 8, declaração de não responsabilidade da
.companhía .

Recusando-se, porém, o viajante ti. acondicionar o volume
ou a acceitar no conhecimento aquella declaração, serão os
volumes mal acondicionados recusados.

Art. 29. A bagagem será recebídc para despacho até
15 minutos antes da partida do trem que tiver de conduzíí-a .

.-\. que for entregue depois poderá ser despachada como
encommenda pelo trem ímmedíato a partir. si assim convier
<.1,0 viajante. ou, no caso contrario. será recusada.

Art. 30. Os volumes de bagagem poderão ser recusados
nos trens de passageiros, desde que o seu peso. exceda a 100
kilogrammas, ou o seu volume a um metro cubico.

Art. 31. A bagagem será posta â disposição do víajante,
mediante a apresentação do respectivo conhecimento: logo
após a chegada. do trem.

A. bagagem não rcc1amadn. será recolhida. ao. deposito.
24 heras depoís. ficará. sujeita á armazenagem, á razão de
50 róis por dia por 10 kilograrmnas.

Art. 32. Em caso de perda. ou darnno de um ou mais
volumes de bagagem, o passageiro tem o direito de reclamar
o pagamento do valor real daquellcs cujo conteüdo. tiver sido
declarado no acto da ínscripoão ; 8, na falta de declaracão, a
SOl1lID<1 correspondente ao peso dos objectos perdídos ou damni
ficados, na razão de 1$ por küogramma ou fracção de kilo
gramma.

Este artigo S81'<:L transcripto no conhecimento.
Al't. 33. Si a; índemnização tiver Iogar por damno ou:

avaría na razão do valor declarado, nos termos do artigo
antecedente, a bagagem ficará pertencendo il companhia.

Art. 34. Si .o viajante allogar a perda do conhecímeuto,
poderá. retirar a bagagem, mediante recibo, desde que o chefe
da estnção, fazendo adduztr provas, como apresentação de
Chél,VOS. relação do conteúdo, testemunhod~ pessoas fidedignas,
etc., o julgar proprletario.da bagagem.

§ l ." Pelos recibos impressos para esse fim, cobrara a
companhia a taxa de 200 réis por cada um.
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§ 2. o A pessoa que retir'a-r volumes C'01ll recibo frcará.
responsável por qualquer prejuízo, Sí o volume' não lhe per..
tencer, embora a ella consignado; e é obrigada á; restitlIição
Siestiver íntacto cu pagar o seu justo valor ao verdadeiro
dono.

Art. 35. Os volumes de bagagem, que se encontrarem não
registrados' nas estações, serão recolhidos ao deposíto e ficarão
sujeitos á armazenagem do art. 31.

ENCOMMENDAS

Art. 36. As encomendas SCI'ão transportadas poe trens -de
passageiros.

Quando,porcircumstancias extraordínartas; houver grande
afffuencia desses volumes, poderão elles ser' transportados pOI'
trens de mercadoi-ías, observando-se então os prazos da expe
dição e transporte que a companhia estabelecer de aceôrdo
com o Govemo, dos quaea dará a companhia aviso ao publico.

Os fretes das encommendas serão sa.tisfeitos no acto da
ínscrtpção, recebendo o remettente conhecimento que será
exigido noacto da entrega do volume.

As encommcndas devem ser entregues' a despacho até
30 minutos antes da partida do trem.

Art. 37. Os fretes serão calculados.tomando-se o numero
exacto de kflogranrmas, contando-se qualqnerfracção como
um kílcgramma.

Nenhum volume, porém, poder{t ser despachado por
menos de 200 réis de frete; e quando tiver de transitar por
mais de uma- linha serão cobrados 20'0 réis para cada com
panhia.

Art. 38. Nos volumes de encommendas deve constar o
nome e resídencía da pessoa e da estação destínatarla .

Art. 39. Os volumes de encommendas, poderão ser re
cusados desde que o seu peso exceda de 50 kílogrammas e o
seu volume a um metro cubíco.

Art. 40. Podem também ser despachados, como encom
mondas, pela tarifa 2 A:

1, míudezas altmentíeías e outrosgeaeres semelhantes, de
íacíl deterioração;

2•.gelo, peixe fresco, ostras, caça, verduras, fructas, carne
fresca, pão, leite e ovos;

3, bandejas de doces e demais artigos de confeítaría, para,
bailes, etc.

Estes:volumes serão acondícíonados á vontade de quem os
rometter e' por sua conta e risco transportados.

A companhia só s.erá responsável por extravio, falta,. ou
demora de entrega não justificada.

Art. 41. As eneornmendas apresentadas a despacho devem
estar bem acondicionadas, de modo que: possam - resistir' aos
choques ordínaríoa ínherentes ao trans-porte por estrada de
ferro.
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o volume mal acondicionado será recusado, -a, menos que
o remettente o queira. deixar seguir. com a. declaração de não
responsabilidade da companhia.

Otransnorte de matertaes mfíammaveís ou substancias pe
rtgosas não pôde ter logar pelo trem de passageiros. (Vi.de
art.)

Art , 42.03 volumes de eneommendas serão postos á dis
posição do deattnatacio 15 minutos depois da chegada do trem.

Os que não forem retirados dentro de 24 horas, a contar da
chegada, do trem, ficarão sujeitos ao pagamento de armazena
gem, á ruzão de 50 réis por dia por 10 küogrammaa ou Iracção
de 10 kílogrammas,

A companhia não se responsabiliza pelos riscos provenien
tes da natureza dos generos contidos nos volumes de encom
meadas.

Art. 43. Em caso de perda ou damno de um ou mais VO~
lumes de eno.)mmenda.s, a responsabilidade da companhia é li
mitada ao pagamento do valor real daquelles cujo conteúdo
tiver sido declarado no aeto da inscripção,e,ua faltada decla
ração, ao pagamento de 1$ por kilogramma ou fracção de ki
Iogramrna.

Este artigo será. transcripto no conhecímento.
Art. 44. No caso de perda ou não apresentação do conhe

cimento, poderá. o consignatario retirar a .. eneomrnenda me
diante recibo, desde que justifique, a contento do .chefe da es
tação, ser o dODO da encommenda.

§ 1.° Pelos reeíbosímpressos para esse fim cobrara a com
panhia a taxa de 200 réis por cada um;

§ 2.(> A pessoa que retirar volumes com recibo fícarã res
ponsavel por qualquer prejuízo, si o volume não lhe pertence!',
embora a olla consignado ; e é obrigada á restituição~_ f;i estiver
tntacto, ou apagara seu justa valor 'ao verdadeiro dono.

VALORES

Art. 45. O despacho de valores em ouro, pratn, cobre,
nickel, platina. pedras preciosas, artefactos de ourivesaria e
relojoaria, será admittido ,mediante a porcentagem do ê %
ad -oaloreni alem do frete que por pezo for devido, para. cada.
companhia, pagos. no acto da entrega.

O,~ despachos de papel-moeda. apoltces, acçõesde cornpa
nhias e outros papeis de valor, pagarão a taxa do 1 % ad oala
~·elJ? para cada companhia.

Considera-se fraude toda a. deelaração Tnexaeca quanto á
natureza e valor dos objeetos aCima, e~pecificados.

Ofrete~inimode uma expedição de valores é de 2$000
para cada companhia.

Para 03 despachos de valores fic.aestabelecido o maxímo
de 5:000$ por cada vez, do umimesmo remottente paraum
mesmo consignatario e destino, '

Exacutivo> - t900 6~
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Qualquer transporte de objectos ou de moeda e papeis de
valor, superior a. 5:000$, só poderá ser acceíto por accôrdo es
pectal.

Art. 46. O dinheiro amoedado, as joías, as pedras e me.
taes preciosos devem estar acondieionados em saccos, caixas ou
barris.

As caixas ou barris serão solidamente pregados e não de
verão apresentar vestígio algum de abertura nem de fl>acttira~

Os saCODS devem ser de panno tbrte, cosidos por dentro e
perfeitos.

As caíxas ou barris serão fortemente lígados por corda in
teiriça,fixada por meio de sinete em lacre ou chumbo, quanto
for necessario para garantir a inviolabilidade dos volumes.

A bocea do saceo será fechada por meio de corda ou cordel
inteiriço, cujo nó será coberto por sinete em lacre ou chumbo
e cujas extremidades serão mantidas por sinete igual sobre
uma. ficha solta.

Art. 47. O papel-moeda, as notas de banco, as apolices, as
acções de companhias e outros papeis de valor podem ser apre
sentados em saccos ou caixas, ou formar pacotes revestidos de
envoltorios intactos, em papel ou panno ,

Todo o pacote ou envoltorio de papel ou encerado deve ser
fechado por eínetes em lacre, sendo estes em numero surâcí
ente para garantir sua inviolabilidade.

Art. 48. Os endereços não devem ser cosidos, nem collados,
nem pregados no volume, afim de que não possam encobrir
vesügíos de aberturas ou fracturas; podem ser ou eseríptos
sobre os volumes ou a elIes afixados por cordel,

A declaração do valor do artigo será mencionada por ex
tenso no endereço.

Art. 49. As ínicíaes, legendas, armas, firmas soeíaes ou
nomes de estabelecimentos impressos sobre os saccos, caixas,
barris e pacotes devem ser perfeitamente Iegíveis. .

Os sínetes feitos com moeda são formalmente prohíbidos,
Art. 50. Quando, por oecasíão do despacho de valores, o

remettente exigir a veríflcação do conteúdo, se procederá a
essa .veriflcação , porém o acondicionamento será de novo feito
pelo renrettento, preenchidos os requísítos precisos para o
transporte, como nos arts. 46 e 48.

Quanrl.o o valor consistir em moeda papel, o acondícíona
menta será. feito pelo empregado da companhia.

Quando, porém, não tenha de SOl' feita essa verificação, os
volumes devem ser apresentados devidamente acondicionados.

Art. 51. O transporte a descoberto é prohibido de modo
absoluto.

Art. 5'2. .. As expedições de valores devem ser apresentadas
a despacho, pelo menos, uma hora antes da marcada para a
partida do trem, para poderem seguir pelo mesmo; do contra
rio seguirão pelo trem immediato.

Despachos de valores só serão expedidos em trens de pas
sageíro«.
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Art. 53. A companhia não se responsabiliza:
1, por íaJta encontrada no conteúdo, quando não for veri

ficada em presença do empregado da companhia que effectuar
a entrega;

2, pelos valores entregues pelo remettente em envoluero
fechado, não verificados pelo empregado encarregado desses
despachos; salvo, si houver no envolucro estrago que indique
ter sido o mesmo violado, DU em caso de extravio, não sendo.
porém, a companhia obrigada a indemnizar alem dóvalor de
clarado ,

Art. 54. Os volumes que não forem procurados na estação
do destino. dentro de 24 horas depoís da chegada. do trem, fica
rão sujeitos ao pagamento da. armazenagem de 1/4 ajo aâ cc
lorem, por dia, além do que for devido pelo peso, na razão de
50 réis por dia, por lO kílogrammas ou fracção de 10 ktlo
grammas,

ANIMAES

Art. 55. Os anímaes podem ser transportados pelos trens
de passageiros ou de mercadorías, recebendo O expedidor co
nhecimento no a:cto do despacho, e pagarão pelas tabeIlas respe
ctivas, nas seguintes condições:

I, anímaes de seIla ou de carro, encabrestados, e bem assim
bois, vaccas, touros, devidamente seguros;

2, (1) carneiros, cabras, bezerros. porcos e semelhantes,
devidamente seguros;

3, (1) pequenos antmaes e aves domesticas ou silvestres.
em gaiolas, capoeiras ou caixões engradados;

4, Cã8S, ursos e outros anímaes semelhantes, domesticados,
quando bem açaímados e presos na corrente;

5, os unimaes soltos não podem ser transportados, excepto
quando em grande quantidade.

Art. 5ô. Animaes perigosos ou ferozes, quando acondí
cíonados com toda a segurança em jaulas, serão transportados
pelo preço de 600 réis por vagão especial e por kílometro, com
o frete mínimo de iOS para cada companhia.

Os expedidores são responsaveís por qualquer desastre cau
sado por taes anlmaes,

Art. 57 (2). Os animaes classífloados nas tabellas iO D 11
serão transportados sem demora quando, completarem a lota
ção dos vagões propríos pata esse transporte ou, quando. não
completando, pagar 'o rcmettente o valor da lotação dos" mes
mos vagões.

L Quando em gaiolas, jaoás e engradados, pagarão pela
tabel!a 9, e não Serão contados.

2. Os animaes das' tabel las 10 e 11: pagam pelo numero
exacto de cabeças, e quando por trens de cargas podem ser
despachados com frete a pagar.
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Os remetteutes darão avíso com anteeedeuela de 24 horas
Art. 58. Os anímaes deverão ser apre.sentados a despacho:.

pelo menos. uma hora "antes da. hora índteada para, a partida
do trem em que tiverem de seguir.

Os anímaea cujo embarque ou desembarque for dificuI...
tOBo..sóinCnte serão aeeeítos nos trens de passageiros nas' esta..
ções extrema:s do-tttnerarjo.rto trem, naquellas em que o trem
tenha de demorar o tempo para isso suílícieate e quando
forem destinados a estações em tdontíeaseond.eões.

Os romettentes de anírnaes em pequena quantidade, cujo
transporte exija vagão especial, darão também aviso com an
teeedencíade 24 horas.

Art~ 59. Os anímaes deverão ser recebidos á. chegada dos
trens pelos .seus donos ou cousignataríos ; quando não sejam,
serão remetndos para Iogar conveniente afim de abt serem
tratados por conta e risco de seus donos ou coneíguatartos.

A companhia mandará avisar o dono ou consígnatarío dos
animaos Iogodepois da chegada, Si estes não forem procurados
dentro de tres dias, serão anuuncíadcs pela folha díaría da
estação ou povoação do destino durante tres dias, e, na falta
desse meio, mandará a companhia segundoaviso.

FIndo O prazo de 15 dias, contados da data da chegada,
serão os anímaes vendidos ex-olficw e sem 'mais formalidades.

O producto liquido da venda, deduzido o que for por qual
quer- titulo' devido â companhia" ficarú, á. dísposição daquelle .a
quem ,pol'tencer.

Arto 60. O expedidor que desejar effectuar o transporte de
gl'a.ude numero de anímaes devera prevenir ,a administração
com' antecedência de 24boras, pelo menos.

Art. 61.' Os anlmaes não classíâcados serão taxados se
gundoas: tabelUl.s feitas para os anímaes com os quaes tiverem
mais analogia.

O fi'ele mínimo de um despacho é de 200 l'éis pela tabella 9,
300 réis pela tabella !Oe 1$ pela <abelIa II para cada com
panllia.

Al't.<l2. cães pequenos de "'timação,geralmente deno
minados de salão, podem ser admittidos nos carros de passa
geíros, scbas ·SBgllin:tes cnndlções.

l .. estar dentro de uma cesta;
2, ·nãe S\)ro peso total superior a quatro l<í!ogrltmmas;
3.p~&"ãr o resrre'éti'('U ír-ete-;
4. 011 01l.tros vÍltjantes não reclamarem.
O transporte de cães nestas condições é feito por oonta e

risco de seus donos.
Art. 83. Com exeepção do de.tm'minado no art .. 62, aves.

cães e antmaes semeíhantes não 'são admittidos nos carros de
viajantes.

Al't. ,64. Osembarques 'ê desembarques de anímaes são
feitos,sob os euiduiílos. inteira responsabilidade e .r" custados
expedidores e dos destínatarios.
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AI't. 65. O conductor que acompanhar anímaes pagarã
passagem de 2/1. classe.

Art. 66. A compauhía.não é responsave! pela fuga dos aní
maes ou peío damno que a sí eausarem durante o,trajectQ,:salvo
provando-se culpa do pessoal da. estrada, ,e" neste caso, só é
responsavel até o valor de 300$, a menos que seus valores
tenham sido declarados superiores ao esta ímportancta, caso
em que serão sujeitos a uma taxa eonvcncíonal.

Art. 67. A companhia não responde pelos damnos resul
tantes do perigo que o transporto em caminho de ferra ou
demora da viagem acarrete para os anímaes vívos.

MERCADORIAS

Notas de eepedtçao

Art. 68. 'rodas as mercadorias dev-em ser, acompanhadas
<lo uma nota de expedição que indique exaotamente, (Vide
arts. )

1, a data de apresentação ;
2.: o nome-e resídencía do expedidor e destínatarío ;
3, a natureza e peso bruto da mercadoría e.numero de

volumes;
4, marca e acondícíonamento ;
5. assignatura do expedidor.
Art. 69. Os volumes devem trazer marca ou endereço bem

Iegível, e além disto o nome, da estação do destino e serem
acondicionados de modo a poderem: resistir aos choques ordí
naríos, inherentes ao transporte por-estrada de ferro,

Nos carregamentos completos de vagões, pari, o mesmo
destino e.eonsígnatarío é díspensado o endereço, mas ímpres
cíndivel a. marca.

Art. 70. Podem ser acceítas as notas de expedição que
'tiverem' a assignatura do expedidor impressa ou' autogra
phada.

Art. 71. Cada nota constitue uma expedição e não pôde
mencionar sinão o nome de um só destmatarto:

Por expedição entende-se um ou maís-volumesprecedentes
de um só expedidor endereçados!a-um SÓ destínataaío.

Art. 72. Em uma mesma nota de consignação não podem
Ser incluidas:

1, mercadorias que não,'sej.o.m, suseeptlvets de serem cal'
regadas sem ínconveníencía no, 'mesmo vagão ;

2, mercadorias cujo carregamento ou descarrezarnento
tiver de ser feito pelo expodidor e destjnatario com outras' que
não estejam nesías coudíções,

Art. 73. Os expedidores devem declarar si as suas merea
dorías são frageis. Si o frete' deve' ser pre..pago' ou a pagar.
nos casos em que o regulamento é facultativo. (Vide arts. )
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Art. 74. Os agentes da companhia não despacharão mer
cadorta alguma. sem terem verificado a exactldâo desta nota ..

Art~ 75. As mercadorias que misturadas com outras possam
damniâcal-as serão transportadas em vagão especial.

Art. 76. A companhia poderá recusar a expedição de
qualquer carga nos seguintes casos:

1, si. o genero estiver tão mal acondicionado, que haja
probabilidade de não chegar ao seu destino sem perda ou
avaria;

2, si se conhecer, no aeto da entrega, que já. está deterio
rado;

3, si se verificar que o peso é inferior ao indicado na nota
ou que a marca e numero são ínexactos ;

4, si houver falta de um ou mais volumes;
5, as mercadorias em estado de putrefaeção em nenhum

caso podem SBr acceítas para transporte.
Entretanto, o remettente poderá reparar os defeitos da

carga, e, neste caso, a companhia fará a remessa, substituindo
se por outra a nota apresentada, si for neeessarlo.

Art. 77. Emquanto a carga não for reparada ou retirada.
si o remetten.te não quízer mais envial-a, poderá demorar 24
horas na estação.sem responsabllídade por parte da companhia,
sujeitando-se depois á armazenagem.

Art. 78. A companhia poderá igualmente expedir a carga
no estado em que for entregue, dando o remettente ao chefe da
estação uma nota assignada, na qual declaro os defeitos da
mesma cargae allívle a responsabilidade das avarias, devendo
11 nota do remettente ser integralmente transeripta, nos conhe
cimentos.

Art. 79. Si depois de registrada uma expedição, e antes
de feito o transporte, quizer o expedidor, por qualquer motivo,
alterar a consignação da mesma, ou retiral-a, a estrada, no
segundo caso, annullarã o despacho feito e restítuírã o frete
pago, menos as taxas de carga e descarga; no primeiro caso,
rar-se-ha novo despacho, pelo qual se cobrará a differcnça do
frete, levando-se em conta as taxas de cargas e descargas como
pagas, a não ter este serviço da ser de novo feito.

A taxa sera de 1$ por tonelada. ou fracção de tonelada,
quer para o carregamemoc quer para o descarregamento. .

O expedidor, quer em um quer em outro caso, deve restI
tuir á estraIa os documentos que tiver recebido, sem o que
não será annullado o despacho já feito. _

Art. 80. Fica livre a cada companhia designar as estações
.:para as quaes é facultativo o despacho de mercadorias c0rtl
frete a pagar, podendo alterar sempre que convenha essa
designação, augmentando ou diminuindo as estações nella
íncluídas.

As mercadorias com frete pago só serão entregues me
diante a apresentação do respectivo conhecimento.
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As mercadorias susceptíveis de se deteriorarem em pouco
tempo, os generos cujo valor importar em menos 'do que o
respectivo frete e as mercadorias taxadas nas tabellas 12,
13 e 14t serão sempre despachadas com frete pago, não sendo
a companhia responsável peta estado em que chegarem as
de facil deterioração. (Vide art. )

Art. 81. Quando um volume contiver artigos diversa
mente classificados, serão' todos taxados pela taxa da mais
elevada das classes representadas.

Art. 82. Quando a estrada autorizar o carregamento ou
o descarregamento f61'l1 das estações, estes serviços serão
feitos ohrigatoriamente ao cuidado e á custa do expedidor' ou
destínatarío

Art. 83. O expedidor que precisar de um vagão para
carga completa de sua mercadoria deve r equisital-o com
antecedencía de 2"1 horas, e de 48 horas, si °pedido for para.
dons ou mais vagões.

O expedidor fica sujeito á multa 5$ por vagão por dia,
si a mercadoi-ia não for remettida á estação no dia eonveu
cionado. A ímportancia desta multa póde ser exigida no acto
da requisição, sendo depois restituída si não tiver depois de
ser appllcada . '

A administração no dia ímmedíatc ao fixado para a expe
dição poderá dispor dos vagões.

O chefe da estação deve prevenir com antecedeucía ao
expedidor do dia e hora em que os vagões ficarem á sua dís
posição.

Art. 84. Nas estações de pequeno movimento os vagões
serão carregados e descarregados pelo pessoal do expedidor
ou constguatarto, dentro do prazo que lhe for fixado; e
quando o expedidor ou consígnatarío, por negligencia, n50 o
tenha feito dentro do referido prazo, este serviço poderá ser
effectuado pela administração da estrada, cobrando esta, além
do frete, 1$ por tonelada ou fracção de tonelada, por carga ou
descarga.

Nenhum expedidor de um ou mais vagões de mercadoria
poderá exceder, sob qualquer pretexto, a lotação nos mesmos
vagões. (Vide art. )

O expedidor ou cousigna.tarlo é responsável por qualquer
avaria causada por seus agentes nos vehiculos da estrada de
ferro, na carga ou descarga das mercadorias' ou por excesso
de lotação ou por qualquer outra causa.

Art. 85. Nas estações deverão ser descarregados os vagões
de cargas q no compuserem os trens, segundo a ordem de suas
chegadas, devendo ser recolhidas aos armazéns aquellas mer
cadorias que devem ser abrigadas, e em caso algum poderão
os vagões permanecer carregados, ainda mesmo a pedido dos
consignatarios ou destinatarios.

Art. 86. O frete mínimo de um despacho é de 200 réis
para cada companhia •.
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Art. 87. Toda a Inscrtpção de mercadorias é feita dando...se
ao 'expedidor o 'conhecimento, que será exigido no aoto da; en
trega dos objectos.

Pelos recibos impressos. passados em substituição de co'
nhecímentos -de mercadorias, não apresentados, cobrará. a
companhia a taxa de 200 réis-por cada. um • A pessoa que .re
tirar volumes com recibo ficará responsável por qualquer pre
juizo, si a mercadoria não lhe pertencer, embora consignada.
a ella, e é obrigada á restituição si estiver intacta, ou a pagar
o seu justo valor ao verdadeiro dono.

Para a retirada de mercadorias com recibo exigír-se-ha
que este seja assígnado pelo eonsignatarlo ou por pessoa por elle
legalmente autorizada, depois de reconhecida sua idoneidade.

Pelas segundas vias de conhecimentos cobrará a ccmpa
nhía a taxa de 500 réis por cada uma.

Serão fornecidas até dous mezes depois do despacho, uma
vez que o romettenta forneça 08 precisos esclarecimentos.

As segundas vias de mais de dons mezes até a epoca. em
que são destruidos os papeis não são obrigatorias, e quando a
estrada mande extrahír, será mediante índemnízação eonven
cíonal.

Art. 88. O transporte de objectos que oxígírem oemprego
de material especial não é obrigatorio.

Art. 89. As massas indivisas, que pesarem mais de 3.000
kílogrammas, ou cujo volume for superior de tres metros
cubícce, serão sujeitas a uma taxa, addíclonal de 20$, por vo-
lume, para cada companhia. '

O tran-porte de massas índí visas de peso excedente a
tres toneladas metrlcas ou de volume superior a tres metros
oubícos, ou de quaesquer objectos que necessitem do emprego de
material especial, não é obrlgatorto ; pore m, quando acceítos,
os preços e condições de transporte serão regulados por mutuo
accordo entre a companhia e o remetteote.

Art. 99.0 transporte das materías ínrlammaveís se fará
sômente em trens' exclusivamente de mercadorias e em dia.
determinado. .

As materlas desta natureza, taes corno: phosphoros, liquidas
alcoolieos.iagua-eaz, vitriolo, naphta, gazolína, pólvora. kero
zene, dynamíte e toda e qualquer outra substancia perigosa"
devem ser acondicionadas em barris, caixões, latas, vasos ou
botijas de paredes fortes; devem estar perfeitamente fechadas
e offerecer .toda a segurança para o transporte.

Os volumes contendo materiaes ínrlammaveís. explosivos e
venenosos, terãoescripto o seu conteúdo em todas: as faces, em
caracteres bem Iegíveís. (Vide art. )

Art. 91. As mercadorias taxadas segundo os preços das
tabellas ns. 12,13 e,14 devem ser avisadas no 'dia: anterior ao
despacho.

A carga será. feita pelos remettentes. e:a descarga -pelos
consignatarios, ou á custa destes pela companhlacsí, dentro de
24 horas depois de avisados, não a eifectuarem elles.



Acros DO PODER EXECUTrvO 985

Por Dada carregamento ou descarregamento se cobrará. 1$
por tonelada ou fracçãó de tonelada.

Essas mercadorias não serão recolhidas debaixo de co-
berta. .

Art. 92~ Os animam e-madeiras taxados segundo os preços
das tabelías ns, 10, 11, 12, 13 e 1,1 serão transportados sem
demora, quando completarem as lotações dos vagões próprios
para essevtransporte, Ou quando, não completando, pagar o
remettente o valor da lotação dos mesmos vagões.

A companhia poderá recusar, por afâuencia de mercadorias
taxadas a peso, as cargas sujeitas ao preço de transporte das
tabellasus. lO, l L, 12, 13 e 14. O frete dos despachos dãs
tabellas ns, 12, 13 e 14 é sempre pago para qualquer estação.
(Vide art , )

Art. 93. As mercadorias de qualquer natureza remettidas
para as estações afim de serem expedidas pelos trens de cargas
e cujos despachos não forem pagos dentro de 12 horas ficam
sujeias ás armazenagens previstas, a menos que tenha de ser

. pago o frete na estação destínatarla , (Vide art. )
Art. 94. Os generos e outros objectos não designado.') nas

tarifas serão taxados segundo as tabellas feitas para aquelles
com os quaes tiverem mais analogia.

Art. ~)5. Si a remessa da mercadoria Se compuzer de, va
rias volumes, o freie será calculado como si formassem um
sõ; esta concessão' só terá 'lagar si os volumes estí verem .clas
síftcados na mesma tabella e pertencerem á mesma expedição.

Art. 96. Si, antes de feita a, entrega 'da mereadorla ao
destínatarto, se verificar que o frete cobrado ,na_estação de
partida ou indicado para ser, cobrado na estação de chegada
ré inferior ao real ou que se deixou de cobrar ou indicar para
se cobrar alguma taxa, a estrada pôde reten arl1crcadoria até
que o expedidor ou destínataríc sati-sfaça a diíferença do frete,
etc, (Vide ~l~,) .

Art. 97. Nos despachos, de rnercadorias, as fracções de
pesos serão contadas por centesímos de toneladas.

Assim, todo o peso comprehendldo entre Oe 10 kílogram
mas será taxado como si fosse de 10 kílogrammas; entre, 10
e 20 kilogrammas, como si fosse de 20 kilogramrnas. Do
mesmo modo as fracções de volumes serão contadas por een
tesímos de metro oubtco, ou por 10 decímetros cubicos, assim
como as fi'aeções (3) menores de 10 réís serão contadas como
10 réis, quando não houver duas, ou mais parcellas para
sommar j em caso contrario, ,a dis;posição deste artigo será
applícada somente á somma -e não' a cada parcella,

3. As fr acções superiores a 40 ré is são ar-r edondades
para 100 réis nos preços das passagens, fretes e outras das
tarifas approvadas, desprezando em benefício do publico as
fzàcç õea até 40 réis, inclusive. (Avtso n , 29, de I -de unar co
de 1895.)
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,"OLU)'!E]S VASIOS E:-'I,RETORNO

Art. 98. Os volumes vasios em retorno serão despachados
como segue:

l», os barris, pipas, gigcs, jacas, capoeiras. etc .. ete.,
vastos (usados) em retorno. transportados em trens de merea
darias, são taxados na tabella 14 ;

2°, 0$ saceos vasloa em retorno são transportados gratís,
sem responsabilidade da companhíi. e devem ser reunidos os
pacotes solidamente atados; os pacotes devem trazer o en
dereço 80 nome da estação do destino bem legivel : (4)

3, a nota de expidícão de saCCDS vasíos em retorno não
deve indicar o numero de saccos j 136 se admitte a indicação do
numero de pacotes;

4, si estes objectos não forem retirados dentro do prazo
de estada livre, pagarão os destínataríos a raspecti va arma
zenagem, conforme o art.

VEHICU.LOS

Art. 99. Ao transporte de vehículos de qualquer especie,
armados, desarmados ou encaixotados, applícam-se ai ta
bellas 15, 16, 17 e 5.

A prhneíra oomprehende cartas fúnebres, diligencias, ea
leças, carros e outros vehtcutos de duas ou quatro rodas para
transporte de pessoas, carroças, carretas o outros vehiculos
de duas ou quatro rodas para transporte de generoso

A segunda comprehendc canos e vagões rebocados para
estrada de ferro.

A terceira comprellende locomotivas e tendere rebocados.
A quarta comprehonde vehiculos desarmados ou encai

xotados.
Art. 100. Carros, oaleças, tílburys. trolys, quando acceítos

para transporte por trens de passageiros, pagarão frete
duplo.

Art. 101. O carregamento e o descarregamento são feitos
(1,0 cuidado e por conta e risco dos expedidores e dor, destina
taríos.

Si não forem retirados, decorrido o prazo de estada livre
de 48 horas, pagarão a taxa de armazenagem do art.

a frete mini mo de cada vehiculo é de 1$ pelas tabellas 15
e 16 e de a$ pela tabella 17 para cada. companhia.

4. Os eaccos vaaios novos são isentos de frete, quando
despachados para o interior por com missa rios ou negociantes
de gener-os . A concessão não se applíca as pessoas que exer
cem o commercio de eac cos . A aniagem queenvolve 05 fard-os
de algodão em rama, quando em retorno, Ó equiparada a
suecos vaaios em re torno .
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CONDIÇlÕES DE CARREOAl\lEXTO

Art. 102. O peso da carga do vagão é conforme a lotação
marcada no mesmo.

Art. 103. O frete das .madeü-as e outros objectos classifi
cados nas tabellas 12, 13 e 14 é fixado até cinco toneladas para
os vagões de quatro rodas, até la para os duplos, e até 15 para.
os triplos.

O peso do milheiro de tijolos, telhas, parallelipípedos e
outros artigos semelhantes, a granel, calcula-se na proporção
do peso de 10 dos de maiores dimensões.

Art. 104. O excesso é cobrado na razão da respectiva
tabella ,

Art. 105. Calcula-se o peso da madeira em toros, falcas,
vigas, couçoelras, pranchões. taboas, etc., multiplicando-se o
comprimento em decímetro pela altura c largura em centí..
metro, dividindo-se o producto por 100 e tomando-se para ()
peso tantos k ilogrammaa quantos forem os decímetros cúbicos
assim achados.

O peso do milheiro de tijolos, te] has, parallelíplpedos e
outros artigos. semelhantes, a granel, calcula-se na proporção
do peso de 10 dos de maiores dimensões.

Art. 106. Os volumes que excederem o comprimento
de 10 metros só podem ser despaehados mediante ajuste
prévio com a estrada, e não é obrigatorlo ,

Art. 107. O carregamento dos vagões não podo exceder.
em altura e Iargura, ás dimensões preeísas para segurança do
transporte.

AVISO DE ,CHEGADA E PRAZO DE DESCARREGAMENTO E ESTADA
LIVRE

Art. 108. A estação recebedora a visará os dcstinatarios
ela chegada das expedições por trens de rnercadortas ,

Estes avisos serão feitos por expressos até 11 distancia de
deus kilornetros da estação, e além daquella distancia, pelo
correio, não franqueando-se o porte. O prazo correrá da data
e hora do aviso.

Os avisos para pessoas desconhecidas ou cuja resldencla
sej,l, Ignorada serão entregues, não franqueados, ao correio.

Art. 109. Si dentro de 24 horas do aviso não for feita
pelos desttnataríos a descarga dos generos de pateos das tabel
las 12, 13 e 14, será á custa. destes feita pela estrada,
mediante o pagamento de 1$ por tonelada ou rracção de tone-
lada. (Vide art.) .

Estes generos devem ser retirados da estação dentro do
:R1'azo de 48 horas depois do aviso da chegada; si, porém,
findo este prazo, não forem retirados, se cobrará ao armaze-
nagem prevista no art. §

Art. 110. Para as mercadorias descarregadas nos arma
zens, o prazo à,l, estada livre é de 48 horas; este prazo, porém,
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poderá. ser reduzido a 24 hora s nos casos de grande ailiuencia
de cargas e quando pela demora destas nos armazene da es
trada resulte embaraço para o recebimento e transporte
de outras.

Excedido esse prazo, cobrar-se-hão as armazenagens pre
vistas no art.

Para as mercadorias despachadas - á, ordem - o prazo
de estada livre conta-se da. hora da chegada do genero na.
estação do destino e só podem ser entregues á vista do conhe
cimento.

Art. lll. Sal solto e quaesquer outros generos descar
regados nos pateos das estações, será a descarga feita pelos
destínataríos e teem o prazo de 2,1 horas para retirada dos
pateos da estrada, findo o qual ficam sujeitos ao paga
mento de armazenagem do art. , § , salvo o disposto no
al'~.

Art. 112. Para o carregamento ou descarregamento dos
vagões postos nos desvios concedidos a particulares, é dado o
prazo de 24 horas para, o respectivo desembaraço; findo este
prazo, estão sujeitos ao pagamento de íncemnlzaçâo de de
mora, segundo o art. , § . (Vide art. )

Art. 113. Nenhuma despeza de armazenagem poderá
a companhia cobrar pela demora das cargas em suas estações
antes de serem expedidas, salvo si a demora for motivada pelo
remettcnte ou coristgnatarto. Neste caso percebera a compa
nhia as taxas do aL't.

Art.1l4.Para o decorrer do prazo de estada livre não
são contados os domingos e dias feriados.

DESVIOS CONCEDIDOS A PARTICULARES

Art. 115. O carregamento e descarga. das mercadorias
são feitos pelo coneesslonarlo do desvio .e -sómenteeste pode
receber e -expedir mercadorias, não podendo receber em nome
de outrem, nem despachar cargas remettidas por terceiro.

O carregamento de cargas para estes desvios só será feito
quando completa a lotação do vagão; sendo os volumes em nu
mero inferior ao da lotação, serão despachados para o armazem
da companhia e dahi retirados pelos donos.

Art. H6. Nenhum vagão poderá exceder em seu carrega-
mento á lotação do mesmo vagão. (Vide art. )

Art. 117. O concessíonaí-ío do desvio é responsavel por
qualquer avaria causada nos vehiculos da estrada de ferro na
carga ou descarga das mercadorias, Ou por excesso de lotação no
carregamento; ou por outra qualquer causa.

Art. 118. Para o carregamento ou, descarregamento dos
vagões postos nos desvios é dado aprazo de 24< horas, contadas
de sua collocação allt para o respectivo desembaraço; findo este
prazo, estão sujeitos ao pagamento de muemnízação de demora.
de 5$ por vagão, por dia, conforme o art., § •
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Art. ll9. A estrada não se responsabiliza pelos damnos ou
faltas que o_carregamento ou descarregamento feito no desvio
acarretar ás mercadorias.

Art.120. Quando as mercadortas forem carregadas pelo
expedítor, a estrada não responde pelo numero de volumes,
ainda que as notas de expedição o indiquem.

Art. 121. Os vagões e suas cargas ficam sob a responsabi
lidade uníea do concessionario do desvio emquanto allí perma
nacarem.

ARl\IAZENAGEM

Art. 122. Pela armazenagem das cargas que, decorrido.o
prazo de estada HVI'e, ficarem nas estações por não terem sido
retiradas pelos consignatarios, depois de avisados da chegada
das mesmas, quando conhecidos, cobrará a companhia as se
guintes taxas:

l°, 2.~ por tonelada metrica por dia nos primeiros 10 dias,
e 4$ por tonelada mctrica por dia dahi em deante; (Vide
art. )

2', mercadorias das tabellas 12, 13 e 14, 1$por tonelada ou
Iracção de tonelada por dia ;

3°, 2..); por vehiculo por dia. Os vehículos não serão reco
lhidos debaixo de coberta;

4°. por todos os.materíaes classificados nas tabellas'Iz, 13 e
14 que forem descarregados nos pateos.das estações não se co
brará armazenagem alguma dentro do prazo de 48 horas, con
tadas da hora do aviso de chegada j si, porém, findo esse prazo,
não forem retirados, pagarão a taxa diaria de I&; por tonelada
ou fracção de tonelada; ..

5', a taxa do § I.' é sempre applicavel ao genero de qual
quer natureza descarregado debaixo de coberta;

6°, as taxas dos §§ 2° e 3° são sOIllpre ,applicaveis aos mate
riaes, etc., descarregados nos patoos das estacães e também
aquelles que forem deposítados o não carregados por culpa
alheia á estrada; (Vide art. )

7°, a armazenagem mínímaé de 200 réis.

MERCAD.ORIAS ACHADAS

Art. 123. As. mercadorias não despachadas que forem
achadas nas estações, serão recolhidas ao depósito até serem
retíradas ou despachadas nas horas 40 expediente.

Exceptuarn-se as mercadorias de faell. .deterioração, a re
speito das quaes se observará o dispostono art. e as materias
nocivas e perigosas serão Inutilizadas, quando não puderem
ser de prompto vendidas. (Vide art. )

Art. 124. As mercadorias achadas ficam sujeitas ã arma
zenagem desde adia em que tiverem sido recolhidas ao depo..
sito, até o dia em que forem reclamadas. (Vide art. )
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Art. 125. Si no flm de 60 dias, a contar da data da en
trada do deposito, não forem reclamadas, poderão ser vendidas
em leilão como as do art.

Exceptuam-se das disposições acima os volumes de que
trata o art. 61 do decreto n . 1930, de 26 de abril de 1857.

TRANSPORTES POR CONTA DO GOVERNO

Art. 126. 0, transportes por conta dos Governos geral e
estadual estão sujeitos ás mesmas condições que os transportes
ordínarios quanto ao disposto neste regulamento.

ARBITRAMENTO

Art. 127. O arbitramento nos casos em que deva ter Jogar
será feito por deus arbitradores escolhidos, um pela parte e
outro pela estrada; salvo si ambos concordarem na escolha de
um Só arbitrador.

O arbitramento será reduzido a auto assígnado pelos arbí
tradores, pela estrada e pela parte.

Art. 128. Si, porém, o dcstínatat-Io e a estrada chegarem
a accôrdo sobre o valor da a varia, será o aceôrdo reduaido a
auto assígnado por ambos, que terá. a mesma validade que o
arbitramento.

Art. 129. Recusando-se o destinatario ao arbitramento
amígavel, ou achando-se ausente, a estrada requererá judi
cialmente um arbitramento. e a remoção da mercadoria para
um deposito publico, ou a venda da mesma.

Art. 130. O auto do arbitramento, quer amígavel, quer
judicial, deve conter, além dos factos e das círcumstaneias
geraes da avaria, as indicações seguintes:

In; a especie precisa, as marcas. os numeras o o peso do
cada um dosvolumes vistoriados ;

2tl., a data e numero do despacho e os numeras dos vagões
em que tiverem chegado os volumes;

3a, a presença ou a ausencia de vicias externos, deque
brado, molhado, manchas, etc. , em cada um dos volumes, com
designação exacta de sua. marca e modo de acondicionamento;

4tl., a rmportancía do damno resultante de cada uma das
avarias verificadas;

51", a época, fi, que pôde remontar a avaria. suas causas
apparentes ou presumidas; si ella deve SeI' attríbuída a vicio
proprio da. mercadoria ou ao seu modo de preparação; a de
feito, a ínsuãicíencía ou ausencía de envoltórío, em que con
sistem os vioíos ou defeitos j si, em caso de molhadela e as mer
cadorias terem já viajado por mar, essa molhadela provém ou
não da agua do mar;

(Y\ a presença ou ausencía do reclamante ou de seu re
presentante 'c, si for possível, sua. delaração de acceítar as
conclusões de vistoria.
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Art. 131. Ao formular os requerimentos';' autoridade ju
dícíaría para obter a nomeação de peritos, precisar~se-hão,

além dos pontos acíma.quaesquer outros que as circumstancias
indicarem, como devendo fazer objecto da vistoria, e- pedir
se-ha que os peritos sejam autorizados a consignar no auto os
dizeres e as observações das partes.

Art. 132. A menos que os peritos sejam analphabetos ou
impedidos por causa legitima de redigirem elles mesmos seus
laudos, estes documentos não podem ser lavrados por empre
gados da estrada sinão excepcional e estrictamente sobre os
dados apresentados pelos peritos.

Art. 133. O consentimento do destínatarlo na vistoria ou
arbitramento arnigavel deve ser certifi.cado por escrlpto,

Art. 134. Todo o arbitramento ou vistoria amigável deve
ser reduzido a auto em duplicata.

Art. 135. A vistoria ou o arbitramento deve ser feito
dentro das 48 horas depois do descarregamento, salvo impedi
mento devidamente justificado.

RECLAMAÇÕES

Art. 186. (5) Em caso de perda ou damno de mercadorias,
a companhia não se responsabiliza sínão pelo valor real e
immediato <los volumes extraviados, e não pelos lucros que de
sua entrega forem esperados; e isto mesmo somente quando
na fôrma deste regulamento ,e leis em vigor, tiver o expedidor
direito a essa índemnízação.

Art. 137. Não serão attendidas pela estrada as reclamações
por perdas ou avarias de mercadorias:

1) que forem apresentadas depois de um anno 11 contar da
data do despacho;

2) desde que tenham. sido retiradas as cargas da estação
sem reclamação ;

3) que não forem acompanhadas da factura original ou
publica fôrma da. mesma;

4) quando a perda ou avaria provier de algumas das
causas mencionadas no art. 102do Codigo commercíal,

Art. 138. Das faltas e avarias encontradas no acto da
entrega das mercadorias ao desünatario, lavrará o agente da
estação de chegada auto círcumstanciado.

Art. 139. As reclamações serão entregues aos agentes das
estações. e as remetterão, com os documentos e esclareci
mentes necessar-íos, ao escrlptorio do trafego, onde aguardarão
despacho.

A entrega da reclamação ao agente será certificada por
um recibo passado por este, si o reclamante o exigir.

Art. 140. A estrada restitue o frete que se verificar ter
sido cobrado de mais do expedidor, e tem o direíto de haver

5. Vide observações do art. 160.
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executívamente 'deste, antes ou depois da entrega. da. meroa
doría, ou que se veriflcar ter sido cobrado de menos no acto
do despacho.

Art. 141. Quando, porém, o excesso de frete provier de
engano na' pesagem, não será attendida a, reclamação sí o
destinatario não tiver exigido a verificação do peso ante; de
retirar ti, mercadoria.

E~lBARGO ou PENHORA El\! VOL"C:'!ES DEPOSITADOS NAS ESTAÇÕES

Art. 142. Os casos de embargos ou penhoras em merca
dorias e outros objectos depositados nas estações da estrada,
serão regulados pelas disposições do decreto n , 841. de 13 de
outubro de 189l, no que estas forem applicaveis.

Art. 143. Os objectcs embargados ou penhorados não
podem ser retirados das estações sem ter sido a. estrada
índemnizada do que lhe for devido por frete, armazenagem e
mais despezas.

Art. 144-. Quando o embargo ou a penhora rccalür em
generos de facil deterioração, nocivos ou perigosos, não poderão
estes ficar,depositados nas estações.

DEVERES DOS EMPREGADOS

Art. 145,. Os empregados daestrada, encarregados do ser:"
viço de rnercadorlas, etc., são obrigados a dar aos expedidoras
todos os esclarecimentos que estes déseíarem e facilítar-Ihss,
quanto possível, o cumprimento das formalidades a preen
cher.

AI't. 146. Nenhum agente ou qualquer outro empregado
poderá dar ao publico documento que contenha raspadura ou
emenda substancial não resalvada.

Art. 147. Todo o documento dado peja estrada e que for,
depois, por qualquer titulo, apresentado, .st se achar viciado,
será retldoc e darã logar"á. imposição de uma multu de 50$a
100$. segundo a gravidade do caso, â pessoa que o tiver· ví
dado.

A expedição ou entrega da mercadoria ser<~ retardada até
decisão superior.

DISPOSIÇÕES GERAES

Art . .148. O systema metríco, admíttido no. Bt'a.zil pela {oi
n. 1157. de 26 de jnnho de 1862, scrã o exclusivamente ad
aptado na estrada de ferro.

A tonelada rnetrlca, cujo peso é de 1.000 kílogrammas, cor
responde a 68 arrobas.., duaaIíbras, seis onças, tres oitavas e
14 grãos e 40 do antigo systema de pesos e medidas.

Okílograrnma em-responde a. duas Iíbras, duas onçasv scís
oitavas e 60, 13 grãos.
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o metro eubíco corresponde a 94 palmos cubicos appeoxí
madament. .

O metro Ilnear correspondente a QUi1tl'O palmos O4,36 pol
legadas.

Art. 149. To.ioo kilometro encetado conta--sc- como si ti
vesse sido percorrido por Inteiro.

Art. 150. Nenhuma alteração nos preços das tarifas se tor
nara effeetivarnente' sem aununcío prévio.

Art. 151. Éexpressa.mente- pl"ohibidoá companhia fazer
ajuste com quem quer que seja, sob qualquer fórma ou denomí
nação, tendo por 11m alterar, de qualquer maneira, as tarifas
approvadas, únicas que podem ser cobradas, salvo si para
tanto for autorizada pelo Go,rerno.

Haverá sempre a mais completa igualdade entre as díver
sas empresas de transporte em suas relações com a estrada de
ferro.

A companhia é obrigada. a eãectuar com cuidado, exactídão
e presteza, e sem favorecer a um mais do que a outro individuo,
todos os transportes de qualquer natureza.que lhe forem confia
dos; salvo as excepções declaradas no presente regulamento o

Art. 152. Os volumes, anirnaes, ou outras quaesquer ear
gas en tregues á estrada de ferro serão ínseríptos nas estações
de partida e chegada, em registros especíae.r, {õ medida que
forem recebidos, mencionando-se a estação do destino, nome
dos remet.tentes e dos consígnatar-ios, marcas. qualidade', dos
volumes, especie de' mercadorias, frete pago ou apagar.

As remessas serão feitas pela ordem da ínscripção. no re
gistro da estação de pai-tída, salvo os casos de preterencía por
objecto de serviço publico.

Art. 153, O frete dos objectos transportados pela estrada
é cobrado pelo peso bruto ou pelo que resultar de medição.

Art. 154. Os objectos que, por sua natureza, forem sujei
tos á prompta datertoracão, poderão ser vendídos ex-olficio e
sem mais rormalídades, no fim de oito dias' ou antes, si tor ín
díspensuvel.

Deduzido o frete, armazenagem devma e quaesquer outras
despezas que' houver, fíearã o excedente da venda: é, disposição
de quem pertencer.

Art. 153. Para a venda de bilhetes e recebimento das ex
pedições de bagagens, encommendas e anímaes, os escriptorios
se abrem, nos dias uteís, em todas as estações, pelo menos meta
hora antes da partida; do primeiro' trem, de: passageiros, e aos
domingos e- dias feriados somente 'meia, hora antes: da pàrtida
dos trens de passageiros.

Art •. 156. Si, antes de feita· a. entrega da mercadoria ao
destínatarío, se verificar que a frete cobrado na, estação de
partida ou Indicado para ser cobrado na,estação de chegada, é
inferior ao real, ou que se deixou de cobrar ou indicar para. 'se-

EXeoutivo - 1006 63
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cobrar alguma. taxa, a estrada póde reter a mercadoría até
que o expedidor ou o desünatarío sô.tidaga. a ditferença do
frete. (Vide art. .)

Art. 157. As bagagens, encommendas e mercadorias que
não forem retiradas das estações destínatarías no prazo 'de '60
dias, a contar da data em que tiverem sido descarregadas, ou
por terem sido recusadas ou não procuradas pelos desünata,
rios, ou por não serem estes conhecidos, poderão ser vendidas
em Ieílào publico, que será annuncíado com oito dias de ante
cedeneia ,

Os matertaes classificados nas tabellas 12, 13 e 14, sal solto
e quaesquer outros generos descarregndos nos pateos das esta
ções, que não tiverem sido retlrados, por terem sido recusados
ou não procurados pelos desttnatarios, ou por não serem estes
conhecidos, serão vendidos e/);-olficio e sem mais íormalidades
no fim de oito dias.

Igualmente poderão ser vendidos no flm do oito dias quaes
quer generos ou matei-taes quo forem depcsitados nas estações
ou pateos, quando por culpa dos interessados não possam ser
expedidos, ou-quando a armazenagem vencida não seja paga.

O proJucto liquido da venda. deduzido o que for, por qual
quer titulo, devido (~ estrada, ficará á. disposição de quem per
tencer.

Ar't. 158. Si a administração da estrada suspeitar ínex
aetídão na. .indicação do contendo de qualquer 'volume, tem o
direito de vei-lücal-o em presença do expedidor ou destínatarío
ou seus empregados c, na. fultu de qualquer delles, em presença
de duas testemunhas.

Quando, com o fim de lesar as estradas de ferro, forem
i'r;:wcionadas as remessas das mercadorias das tabellas 12, 13
e 14, quo assim incidam na tabella n. 5, as estrada- de ferI'o
terão o direito de reunir em um só despacho, d.rpoís do veri
ficada. a fraude, as díffercntcs porções quo se encontrarem ao
mesmo tempo, cobrando o frete realmente devido, correspon
dente á respectiva tabella, pOI' vagão de cinco toneladas.

Al't. 159. O expedidor é responsavel pelas índícações con
tidas na. nota de expedição, e supporta todas as conscquenclas
resultantes de indicações crrOUOH8, Indecífravels ou Inexactas.
(Mt. .}

Art. lGO. Verificada a falsa declaração ou ínexactídâo do
conteúdo dos volumes, cobrar-se-na frete duplo dos generos
não manifestados.

Si, porem, estes gcneros forem"inflammaveís ou de grande
responsabilidade, o expedidor pagaru. a clitIel'cnça de frete e a
multa de 100$a 200$000.

A estrada poderá deter toda a expodíção em que houver
um ou mais volumes sujeitos, por falsas declarações, ás multas
eommínadas em seus regulamentos.

Em caso de accídente, serã o expedidor, alem disso, obn
gado a índemnízar- a estrada do damno causado ao seu mate-
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rial, ou de qualquer outro que este venha a soffrer sem prejúízo
da. responsabilidade criminal, segundo as leis em VigOl' (6).

Art. 161. Si os volumes detidos contiverem materías no
civas ou perigosas, serão estas inutilizadas, si não puderem
ser de prompto vendidas.

Art. 162. Não sendo pagas as multas no prazo de48 horas,«
companhia procederá á venda dos objeotos detidos" sem mais
formalidades.

Art. 163. A responsabilidade da companhia só cessa com a
entrega dos objectos aos destiuataríos ou seus prepostos,
salvo os casos especificados nas presentes ínstrucções e para as
quaes esta r~sponsabilidade cst~ deânada,

Art. 164. O destinatario tem direito de. antes de passar
recibo ou entregar o conhecimento dos generos, examínar- o
estado externo dos volumes. Só se perrnittirá o exame interno
si os volumes a..prcsentarem indicio de violação ou avarias.
Nos casos de avaria o dcstínatarío só tem direito de recusar
a mercadoria quando esta estiver por tal modo damuíflcada,
que nenhum valor commorcíal vtenha, ou quando. o volume
formar um todo tal. que a avaría de uma parte impor e perda
de valor para o todo.

Sendo, porém, a avaria apenas parcial, deve elle retirar a
mercadoria logo depois de avaliado o damno causado.

Art. 1U5. Nos casos de demora de parte de uma. expedição.
o destinatario não tem direito. sob o pretexto de não estar esta
completa, de recusar-se a.. tirar a parte que tiver chegado.
salvo o caso em que a expedição constituir' um todo tal, (PlC ;~

falta de uma das partes o deprecie ou inutilize.
Art. 106. A companhia não se responsabílíza:
1) pelas avarias ou perdas que orovíei-em de caso fortuito

ou de força major; ..
2) pelosdamnos que o carregamento 01.1 o descarregamento

feito pelo expedidor OLI destínatarío acarretar és mercadorias
ou untmaes;

3) pelas avarias ínhereutes á natureza de mercadorias.
taes cama a deterioração de í'ructas, diminuição ordínaría de
peso, combustão espontanea, effervescencla e evaporação ou
exgottarnento de liquido, etc.,

4) pelas raltas de peso ou medida que seârerem as meroa
darias em cousequeneía da influencia atmospneríca ou 'de
qualquer outra causa de caracter lnevítavel, independente do
serviço da, estrada de forro;

(6) Decreto n. 1930, de 26 de abril de 18ú7:
«Art. 118. Quem declarar falsamente o contendo de um ou

mais volumes par-a pagar menor fre te ser-á obrigado a p ag ar
frute duplo dos obj ecbos não manifestados.

Si, antes ele desccbrtr-se -a .fr aude.r.extr-avlar-se um destes
volumes, só poderá reclamar os valores declarados, embora
pr-ove concludentemente queoctru era c contendo.»
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5} pelas mer-cador-Ias que não estiverem devidamente.
acondíctomdas. de vmodo a poderem rosistir aos choques
ordínartos, ínnerentes ao transporte por estrada' de ferro'

6} ígualrnente não sorá responsa vel por- avarias de outra
qualquer natureza, desde que não forem authenttcadas pelo
chefe:da estação antes da entrega dos objectos, e não houver
estrago conhecido nos in volucros, procedente de negligencia de·
seus empregados ;

7) quando, os generos forem carregados p-Io. expedidor.. a
estrada. não responde pelo numero de volumes, ainda que as
notas de expedição .o indiquem.

Art. 167. Dos vagões carregados .de ou para os desvios
paetícularcs nenhuma responsabíttdade cabe ti, estrada em
quanto! alli permanecerem.

Art. 168. Por Iufracção de qualquer das disposições rela·
tívas ao s.irviço de pass.igeíros ou de mereadorías. serão os
empregados da eompanhía sujeitos á multa, de- 30$ 11 50$,ou de~·
míttídos, conforme a gravidade do. caso.

Art. 169. Aestrada de ferre não é obrigada a, dar certidões
c, quando as forneça, cobrara taxa convencional.

SÔ o remettente ou o consígnatarío do despacho pôde obter
certidões relativas; outros só provando por meios judiciaes o
motivo da sua extgeneia docertiftcado.

Art. 170. Todos os papeis coucementos ao expediente do
trafego- serão conservados por dous annos. Desta: data em de
ante-serão inutilizados os anteriores 11 esse.espaço de. tempo,
de fqrma que existam sempre arehívadaa as notas de cou~·
signaçâo, facturas, livros e mats papeís- relativos aos dous
ultimas annos.

Art. 171. 'I'anto as presentes Instrucções. de tarifas, como
es artigos do resulameuto annexo ao decreto: n. 1930, de 26
de:. abril de 1857, deverão s .-Ir Impressos e coIligidos em fo
lheto" do. qual serão distribuídos exemplares portadas as
estações, como determina o art. 36 do referido. regula
mente.

No caso de duvida na intelllgencía dos- artigos das pre..
sente~mstruccõcs e das do regulamento de- 26 de abril de t857,.
prevalecerão as desse regulamento.

Rio do Janeiro, 23 de novembro. de:Hm6.-s-Lavro seiertano-
MiiUe1'. .

SERViÇO TELEGRAPHIOO

APra:Sl::NTAÇ:i:o g TRA:-;;S~l1S$ÃO Dl~ 'fELEGRAMMAS

Art. 1. o Os telegrarnmas são acceltos em todas as- estações,
da 'Estrada de Ferro. tanto nos ·dias uteíscomo nos íeríados.

Art. 2. 0 Os telogrammas dividem:-senas' seguintes classes,
que representam a ordem de transrnissro:.

tO:, ·tel~.gramma urgente em 83rv1ç-o·d:a; estrada.;
20

1 tetegramma do 6overno Federa.l ;
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3°, telegramma do Governo-do Esta.do ;
4°, telegrammas das autcrídades ;
5°, telegrammas urgentes' particulares;
6°, telegramma ordinario em serviço da estrada ;
7°, telegramma ordinarioparticular.
Art. 3.' Os telegrarnmas devem (7):
i-, 'ser esccíptos peloproprioexpedidor com tinta preta

(8) e de modo que possam ser lidos facilmente, Iettra, por
lettra ;

2°, não conterabrevlatnras, rasuras, palavras emendadas
ou inutilizadas por meiode ríscos ;

3°. indicar o nome da estação de destino e o uomee resi
dencía do destinatário, salvo si for notoriamente conheeído.

Art. 4.' O expedidor do um tetegramme .é obrigado a
provar a identidade de pessoa, quando lh'o exigir a estação. de
procedencía ,

Art. 5.° g' prohtbida a aeceítação de qualquertelegramma
contrario ás leis, prejudicial ~ segurança publica ou oífensivo
á moral e aos.bons costumes ou.prejudíeíal ao serviço da Es
trada. No caso de .duvída.xíecídtrão as autorídades .polteiaes
do Jogar si o telegramma poderá ou não ser transmittídn,

Art. 6.° A apresentação do telegramma é ç:ertificadapor
um recibo entregue ao expedidor, o qual deve.exhíbíl-o ,emcaso
de reclamação.

Art. 7.0 A transmissão do telegramma será tettana orstem
prescrípta no art. 2° e .coníorme a. hora de apresentação,

Art. 8. o No caso de affíuencia 'de telegrammas .partiCula
res entre duas estações em communícação dírecta, serão trans
mittidos por series alternadas, A serie não excederá de cinco
telegramrnas.

Muitos telegrammas suecessívos do mesmo expedidor' para.
o mesmo cou . diíferentes destínatamos serão dívídídos' em
-series.

7. Quando e expedidor vier a eeeacão, deveelle mesmo
escrever o ãelegr-a mma no impresso 'Para eete vâm adbptado.,

Quando, porem, o.expedidor não vier a eataçãoç póde re
metter a minuta do telegramma qUB, depois de trenscrãpta no
impresso, será collada ao mesmo.

A minuta deve' conter os requisit-os exigidos nos§§ 1o~ 2°
e 30 •

a oper-ador do telegrapho pôde recbiflcar qualquer das
irregularidades mencionadas nos §§ 10, 20 e 30, sendo, porém,
o expedidor obrigado a declarai" no telegcamma as emendas e
alterações feitas, quando estiver presente; o expedidor não
estando presente, o' operador' do telegrap ho declarará no re
cibo as emendas e alterações.

8. 'I'ambem são accelêcs os telegr.ammas-eecclptoa com
Iapis ,
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Entre estas seríes transmtttír-ee-bãoc quandohcuvar-, tele
aruuimae de outros expedidores, embora tenham sido apre ..
sentados posteriormente.

Art. 9.9 Os teíegrammas apresentados como urgentes terão
esta. declaração assígnada pelo signatario do telegramrna.j
serão transmtttídos de preferencía aos ordínaríos e pagarão
taxa dupla.

Art. 10. Os telegrammas de mais de cem palavras podem
ser retardados para se transmittirem outros mais breves, em..
hora apresentados posteriormente.

Os telegrammas do Governo, da Estrada de Ferro e das
autoridades embora apresentados posteriormente aos dos par..
tíeulares, serão sempre expedidos em primeiro logar, conforme
a precedencía indicada na ordem de transmissão.

Art. 11. A estrada se reserva o direito de' interromper as
communicações telegraphtcas para serviços de particulares.
por tempo indeterminado. no caso em que o jul'karconveniente.t

em vista de urgencia no serviço da Estrada ou do Gpvef'l'dQ.
Art. 12. O expedidor pode exigir da estação dedestiJ}.D a

repetição integral de seu telegramma, pagandç .taxa dupla;
para este fim fará. logo após a sua assígnatura a seguinte de
claração: «pede-se repetiçãú deste telegramma », a qual não
será, contada.

Si, depois de transmittido o telegramma, o expedidor
exigir a repetição, poderá fazel-o por novotelegramma á~eE~
tação de destino, pagando a taxa deste e' do-telegramma
repetido.

AI't. 13. O telegramma, antes de começar ~ transmissão,
pôdeser retirado, re-stituindo-se ao expedidor a'ta~.

AVISO DE RECEPÇÃO

Art. 14. O expedidor de um telegramma pode pedir que
lhe seja declarada ti. hora. em que for o telegramma entregue
ao destínaúarío ; para este fim í'u,rá, logo após ti, sua assígna
tura, a segulnte declaração: «Pede-seaviso da 110ra da entrega».
~t qual não sera contada.

A taxa de aviso de hora de entrega é ldeutlca á .taxa· de
um telegrarnma de 10 palavras. Esta taxa serápaga.pelô
expedidor dei telegramma, cuja hora de entrega for 'exigida.

Si, depoís de transmittido o telegramma, Q: expe'tlidor
exigir o avíso.da hora de entrega, poderã fazel-o .por novo te
Iegramma á estação de destino:' pagando a taxa..deste e do
tclogramrna, avísandoa.hora da entrega.

CONTA.GEM DAS PALAYRAS

Art. 15. Na contagem das palavras obser-var-se-hão as
seguintes regras:

13". tudo que o expedidor escrever, para SOl' transmittídó,
entra na contagem das palavras, menos os sígnaes de pon-
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tuação, traços de união, apostrophes, sublinhas, parentbesís,
aspas e as-Indicações de que tratam os arts. 12 e 14 ;

2!\., conta-se como uma. qualquer palavra que ten11al-5 ca
racteres, ou menos; para o excedente conta..se uma-palavra por
cada 15 caracteres ou fracção ;

3:1., toda a palavra composta, escriptade modo que mrme
uma só e não sendo contraria ao uso da língua, como tal será
contada, de conformidade com o disposto no paragrapho an
terior;

4n., si, porém, forem eseríptas separadamente, as partes
de que ellas se compõe ou mesmo reunidas pelo traço de união
ou separadas por' apostrophe, serão contadas como outras
tantas palavras ;

50" os grupos destacados de algarismos e Iettras contam-se
como tantas palavras quantas forem as sortes de .cíncc ou
menos quo contlvercm ; (9)

na, os siguaes de accentuação não são contados;
71.\, os grupos destacados de numeras escríptos em caracteres

romanos contam-se como tantas palavras quantas forem ,as
seríes de cinco ou menos, que contiverem;

8:\., as lettras accrescidas aos algarismos para designar os
numeras ordínartos, contam-se uma por uma corno algarismos;

9'\ o nomeda estação de destino serã contado como uma só
palavra, qualquer que seja o numero que o componha..

Art. 16. Entram na contagem das palavras:
i-, o nome do expeditor, o destínatarlo e o endcreço ;
2°, todas as palavras contidas no corpo do despacho e '8,

declaração: «Resposta,paga- para ..... palavras» ;
3°, o reconhecimento da assignatura quando houver.
Art. 17. ::\ão serão taxadas quaesquer palavras ou sígnaes

accrescentados no interesse do serviço do telegrapho ,
Igualmente não serão taxadas a data, a hora de apresen

tação do tetegramma, nem o Jogar de procedencía, síuão quan ..
do o expedidor o escrever na minuta.

COBRA~ÇA DAS TAXAS

Art. 18. A taxa é de 500 réis por telegramma até 10 pala
vras, addicíonandc-se 50 réis DOI' palavra excedente: para os
telegrammas particulares, com declaração de urgencía, as taxas
serão duplas.

9. Os pontos, as vir-gu.Ias , etc. que entrem na composi
ção dos numeras, assim como os riscos de n-accão, ou outro
qualquer signal , contam-se como um algarismo cada aignal .

O mesmo se observar-á em relação aos grupos destacados
de Iet.tr-as ; por estes grupos entendem-se lettras indicando
marcas, etc., e não as ini ctaes que precedem a qualquer nome
individual ou firma.
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Quando um telegramma tiver destino para alguma estação
de outra qualquer companhia. pagará iderrüea taxa para cada
companhia. A taxa é paga na estação' de partida no acto de ser
apresentado o telegramma, e será. dado aoexpedídor um recibo
com menção da taxa cobrada. '

Art,: 19. As taxas dos telegrammas expedtdos em conta.
dos governos da União e dos Estados. de aeeôrdo com as ínstru
cções que vigorarem. serão para cada eompanuía esestípuladas
nos respectivos contractos.

Art. 20. .Os telegramrnas dir ígtdos as redaeções de. jor
naes, contendo noticias destinadas â publíeídade, terão a redu
eção de 50 %, não devendo, porém. nenhum destes tslegrammas
pagar menos de 500 réis pvra cada companhia.

AI't~· 21. O mesmo telegramma, dirigido a mais de um
destínatar!o. pagará, além da taxa da tari1'a para um destina
tarío, mais metade por cada um dos outros, sendo, porém,' a,
taxa míníma de 500 réis por cada companhia (10).

O mesmo telegramma, dirigido a mais de uma .estação,
pagará a taxa correspondente a cada. umadestas.

Art. ~2. O expedidor poderá pagar de antemão a.resposta
do telegramma que apresentar, fixando o numero de palavras
e a estação para onde deve ser enviada a resposta, quando não
seja a mesma. de procedencía.

Neste caso, a minuta do telegramma deve ter a declaração:
«Resposta. paga para... ,palavras», ou: «Resposta para., . paga
fbté.,. pa.avras», antes da assígnatura do expedidor,

Si a resposta tiver· menor numero de palavras do que o
indicado no telegramma, não se ü.tt'á restituição.

Si o numero de palavras for maior, o excesso serâ.pago
pela pessoa que apresentar a resposta, á razão de 50 r'6is· por
-pa.lavra por cada companhía (I}) ~

Art. 23,. A resposta para ser transmíttída deve ser apre
sentada dentro das 48 horas que. se seguirem ,á entrega do
telegremma..primitivo ao destínatarío: a. resposta apresentada
depois de findo este prazo fica sujeito a pagamento de taxa..

ENTREGA DOS TELEGRAMMAS

Art. 24. Os despachos serão levados ás casas dos destina
tarlos, dentro dos limites da cidade ou povoação em que se

10. Só eer-a cobrada uma unrca taxa. por telegramma
dirigido a Fulano de tal e ram ilta, considerando-se como a
um só des t i na ta r i o , O art.2i só seapplica nos casos em que
forem exigidas mais de uma cópia e entrega em pontos di.
versos. O prefixo desses ee legr-ammas indicara o numero das
taxas. cobradas e ccnsequentemente.o das copias a sxt rahfr
e entregar no destino.

H. Os telegrammas poderão ser respondidos por pessoa
da família QU empregado do des ttnatar-io .
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achar a estação; ou, fóra deste caso, serão expedidos inconti
nente pelo Correio, não se franqueando o porte.

Art. 25. O telegramma póde ficar na. estação de destino
até que.o destinatar-ío Q procure.

Si não for reclamado dentro de um mez, será destruido.
Art. 26. Na ausencia do destiuatarto, os telegrammas serão

entregues às pessoas de sua' familia, a se as empregados, creados
ou hospedes, salvo si o oxpedtdor designar na minuta pessoa
especial.

Si nenhuma. destas pessoas for encontrada, far-se-hamenção
disto no despacho. que voltará. ao escrrptoi-to do destino, para
depois ser expedido pelo Correio, não se franqueando o porte.

Quem receber o telegrarnma em nome do destínatarío, de
verá assígnar o recibo indicando esta ctrcumstaucia.,

Si, por declaração erronea do endereço ou por fa!ta deste
requislto, não puder ser entre rue ao destino um telecramma,
essa ofrcutnstaucía seeã -eommuntcada (~estação despachante
por telegramma.

Art. 27. Os tclegrammas que tiverem de ser procurados
na estação de .dostíno serão entregues só ao proprío destina-
tario ou a passou. por elle competentemente autor-rzada. '

Art. 28. O pedido para que o telegramma expedido não
sela enviado ao destinatario deve ser feito por novo tele
gramma 'do ex-pedidor ao chefe da estação de destino, sujeito, á.
taxa; não assumindo, porém, a companhia responsabilidade
quanto a poder ser dada execução ao J>edido.

RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DOS TELEGRAM~AS

Art. 29. O expedidor tem direito á restituição das taxas
nos seguintes casos:

l°, quandootelegrarnma enviado ao destínatarío estiver
alterado a 'ponto de "não satisfazer ao fim a que era destinado;

2Q
, quando o telegrama" chegar á casa. do destinatarto com

demora de mais de duas horas depois da. recepção na estação
do destino. si a demora provier de negligencia ou descuido do
pessoal da estrada ;

3°, quando for necessarlo retardar a transmissãodo des
pacho, salvo si a parte se sujeitar ti. demora inevitavel.

Art. 30. Qualquer reclamação para a restituição de taxa
deve ser feita, sob pena de preseripção dentro de um mez da
cobrança.

SEGREDO DOS TELJ.::GRA.:\L\IAS

Art. 31. Os empregados da estrada são obrigados a guar
dar absoluto segredo sobre os telegrammas.

São-lhes a.pplicaveis, 'Pelo extravio ou abertura dos
despachos telegraphicos e divulgação de seu. enúncíado, as leis
que garantem o siglllo das cartas eonftadas ao Correio e a
segurança de seu transporte.
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ARCIIlva

Art. 32. Os originaes dos telegrammas serão conseI'vudos
dUl'ante seis mezes, com todas as precauções neeessarías no
que diz respeito ao segredo.

Mensalmente se inutilizarão os orlginaes, cópias e do~

cumentos respectivos, queimando-se os que entrarem no
sctimo rnez.

Art. 33. Só poderão ser dadas certldões de telegrurnmas
ao expeditor.ou destínatarío, provando _identidade de pessoa,
ou aos seus legitimas procuradores, cobrando-se a taxa de 2$
portelegrarnnia de 10 palavras, e 500 réis por cada 10 pala
vras excedentes ou fracção de 10 palavras,

As companhias Só poderão fornecer as certidões acima
designadas quando as partes interessadas ministrarem as indi
cações necessarías para se acharem os telegrammas,

O prazo para fornecimento"de certidões expira no fim de
1."2 meses, da data.. do despacho.

BASES DAS TARIFAS

'I'abellas Por
ldlcmetr-o

Passageiros das duas classes:

la classe:
Até 50 kilornetros "., .. , " " . . $080
»100 » .~ .•.•••..•••.•..••..• , sOi5
» 200 » ••••••••••..••.•••••••• SOiO
,,400 » """ ,.".,.",." B065

Além de 400 kilometros .. , " ,.. $060

2a classe: metade da i-,

A passagem'mintmu é do$200 ])U1'[L;;L lO. classe
e de $100 para a 2(1, classe,

I (1, Bagagem de passageiros:
Por tonelada" .. " .. ,..,.".,.,..".,,,.. $500
O frete míntmo do um despacho é de ~OO

para cada companhia.

2 Encommondas ou mercadorias transportadas
pelos trens de passageiros ou com preto
renoia :

Por tonelada".""."".",.""."."" $750
O frete mínimo de um despacho é de $200

para cada companhia.
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Por
ki lomet rc

2;1, Gelo, peixe fresco, ostras, caças, verduras, mí
lho verde, truetas, carne írcsea. Iínguíça,
pão, requeijão, leite e 01,'08 :

Por tonelada. . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . .. . . .. $250
O frete minírno de um despacho é de $200

para. cada companhia.

3 Café, algodão em rama, assucar, fumo, couros
seccos, (3 demais productos semelhantes.
Tarnbem os genercs fabrícados no palz,
quando não classiftcados nas outras ta
bellas :

POl' tonelada............................ :;;:W6
O frete mínimo de um despacho é de Sr?OO

para cada. companhia.

3a Café em casquinha e os demais generos elassi
ficados nesta tabella :
Por tonelada,........ ...•... ~180

O frete minimo de um despacho é de $200
para cada compan nía ,

3h Café ern cõco ou cereja e os demais generos
classiâeados nesta tabella :

Por tonelada '" $170
O frete mínimo de um despacho é de $200

para cada .companhia.

4 Generos allmentícíos de primeira, necessidade,
como farinha, arroz, feijão, milho, le
gumes, toucinho e raizes alímentícías (12).
Por tonelada:

Até 150 kilometros.. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . $100
O excedente a 150 I,U. até 300.. .. . .. .. .. $070
O excedente a 300 kl1. . . . . . .. .. . ... .. . . . . ~050
O frete mínimo de nm despacho é de $200

para cada companhía.

12. Os gener-cs de primeira necessidade pr oduaidos no
Estado de S. Paulo (com excepçâo do toucinho) como agua ,
araruta, arroz, café mo ido , carne fresca, centeio, farinha de
milho, ou mandioca, fubá , cangica , feijão, Iruc taa frescas,
hortaliça, leite fresco, milho, ovos frescos, pão, peixe fresco,
raizes altment.ic ias e verduras, pagarão 50 o menos.
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T~bellas Por
kilometro

4!t- Sal ordínario e os demais genoros classificados
nesta tabella:

Por tonelada. $100
O frete mtnímo 110 um despacho é de $200

para cada companhia. .

5 Cobre, chumbo, ferro em barras e chapas,
trilhos para vías-ferreas, tubos de rcrro
e outros metaos cornmuns, especialmente
para eonstmcções e ferragens orttmartaa
não classitlcadas. Tambem machínas o
utensilios para agricultura.' e tndnstnas,
couros salgados, os demais generos elas
síüeados nesta tabella e os generos classiü
cados nas tabellas 12,' 13 c' 14, ,em
quantidade menor de uma tonelada: (13)

POl' tonelada............................ $140

O frete-mlnimo de um despacho é de $200
para cada companhia.

ô Tecidos de seda, lã. ou algodão e generos de
importação, não classificados nas outras
tabellas ~ Tambem petróleo, agua-ras e
outros espíritos, pólvora e outras sub
stancias ínâammaveis ou explosivas,
fogos de artttíclo, phosphoros, etc.:

Por tonelada .... , ... , . . .. . . . . . . . .. . . .. . . $3t8

O frete mínimo de um despacho é de $200
para cada companhia.

7 Objeetos, quer de exportação, quer de impor
tação -de-grande volume e pouco peso,
como: caixões com chapéos de copa alta
e semelhantes. Objectos frageis de grande
responsabilidade: comoespelhos, porcel
lanae ínstrumentos de musíca, 40 cirur
gia, ,de ~ngenharia.o semelhantes e os:
demais' generos nesta tabella classifi
cados:

13, Os trilhos e seus acceesoelce .per tencenbes às compa
nhias de estradas de' ferro, quando despachados de Santos,
pagarão 29 ou H2 réis para cada companhia.
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Por
kilcmetrc

Por tonelada............................ $450
O frete mlntmo de um despacho Ü de $200

1)<:H',1, cada. companhin..

8 Generos não classíficados nas OUtI'i1S tabellas,
como: ferragens em geral, objcctos de nr
marinho e do escrtptorio, impressos, con
servas estrangeiras, etc. :

Por tonelada................................ $300
O frete mínimo de um despacho (! de $200

para cada companhia..

O Pecús, ganços, patos, marrecos, ga.lífnbas, faisões.
araras, papagaios e outras aves domes
ticas e s11ventres, leitões, ·pacas, macacos,
kagados, tatus, coaüs e outros anunaes
pequenos:

Por tonelada:
Até 150 kilometros.... 8380
Oexcedente a 150 kilometros até 300. .. . . . . . . $340
O excedente a 300 kilometros............... . $300
T[tllto nos trens de passageiros como nos trens

de carga.

O írete minimo de um despacho é de $200
para cada companhia.

10 Pou-inhos, bezerros, carneiros. cabras e cabritos,
porcos, cães amordaçados e outros qua
drupedes semelhantes, em trens de passa
geíros e de cargas:

Por cabeça -... $015
Os animaes classificados nesta tabelta, quando

transportados em trens de mercadorias e
em numero superior <1 20, pagarão ':

Por cabeça:
Até 150 1<i1ometro"........................ $010
O excedente a 150 atéSOO kilomel1·os........ $009
O excedente "SOO kílometros ,. $007
O frete mínimo de um despacho é de $300

para cada companhia.

11 Oavallos, burros" jumentos. bois, vaccas e touros.
Os anímaes classificados _Resta. tabella, 'quando
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Por
'I'abelkas kilometro

transportados em trens de mercadorias e
em numero de seis para cima, pagarão:

Por cabeça:
Ate 150kilometros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 8060
O excedente de 150 uté 300 kilometros....... $045
O excedente a 300 kilometros................ 8020

O frete mínimo do um despacho (j de 1$ para
cada companhia.

12 \.fadeiras brutas, serradas ou lavrada'], caibros,
varas até 411\50 de comprimento e até o
peso de cinco toneladas ou cinco metros
cúbicos, pagarão :
Por tonelada:
Até 150 kilomctros........................ 8240
O excedente a 150 até ;300 kllometros.. . . . . • ~:')20
O excedente a :300 kilometros.............. $200
Madeira atê 9\1\0, de comprimento ou até o

peso de 10toneladas, ou 12 metros cubícos,
pH,garão o dobro da taxa acima.

:\Jadeiras até 12"',0 d-o comprimento ou até o
110SO de 10toneladas, ou 12 1TIút ros cubícos,
pagarão o dobro e mais :25 o/ c da: taxa
acima para cinco toneladas,

O excesso de cinco toneladas é cobrado por
tonelada, a razão da respectiva tabefla.,

Ofrete mini mo ecle :3$ por cada.vagão para
cada, companhia. para 08 vagões de quatro
rodas ; de ()$, para-os vagões duplos, o de
9$, para. os triplos.

Está, taxa míntma appltca..-ae sobre cinco c
10 toneladas, sendo o eXC8SSO na razão da.
taxa acima.

Os- generos desta. tabclla, quando em quan
ttdade .menor- de uma tonelada, serão
taxados a peso pela tabella 5".

13 Ma'icil'<1s apparelhadas para construcção . <1té o
comprimento de 411\50 e- até o peso de
cinco toneladas ou seis metros cúbicos.
pagarão por cinco toneladas: .

_./!..tê 15) kilometros ,........ 8320
O excedente" 150 "té 300 kilometros....... 8300
O excedente a. 300 kiloUletros.............. $280
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P01'
kilometro

Xladeíras até nove metros de comprimento e
o peso de 10 toneladas, ou 12 metros cubi
cos, pagarão o dobro e mais a taxa acima
para cinco toneladas •

Madeiras até 12 metros de comprimento e
até o peso de 10 toneladas, ou 12 metros
cúbicos, pagarão o dobro e mais 25 0/Oda
taxa acima para cinco toneladas.

O excesso de cinco toneladas é cobrado por
tonelada, na razão da respectiva tabella,

O frete mínimo é de 3$ para cada vagão,
para cada companhia, para vagão de
quatro rodas; de 6$p&.1'a vagões duplos, e
de 9$ para vagões triplos.

Esta taxa mínima, applíca-se sobre cinco 0
seis toneladas, sendo o excesso cobrado na
razão das taxas acimas.

O genero desta tabella, quando em quanti
dade menor de uma tonelada, será co
brado a, peso, "pela tabella 5.

i4" carvão vegetal ou mineral, tolhas, tijolos,
tubos de barro, betumes, enxofre em
bruto, pedras, dormentes de madeira para
ferro-vtas e carris de ferro, ripas, moitões,
madeira para cercas, lenha. capim, es
trumes e outras substancías utcis á lavoura
c <1 Industría e de valor insignificante em
relação ao seu volume.

Também cal, na secção Ytuana ,

Por cinco toneladas:
Até 150 kílometros , . . . . . . . • . . . . . 8240
O excedente a 150at" 300 lü1ometros....... $220
O excedente 11 300 kilometros............... ::;;200
As forragens produzidas no Estado, quando

despachadas do Intertot-, terão um abati
menta de 25 % na respectiva tabella ,

O excesso de cinco toneladas é cobrado pOI'
tonelada, na razão da" respectiva tabella ,

o frete minímo é de 3$ por cada vagão
para ~ada companhia.

Os genercs desta tabolla quando em quanti
dade menor de uma ton elada, serão taxa
dos a peso Pela tabella 5.
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Tabellas Por
kilomet r-c

()s despaches em uma quantidade menor do
que uma tonelada de estrumes c onu-as
substancías ut-ís a lavoura,e matenas prj,
mas para íuduatrías, comprehendtdas nesta
tabella, gosarão do abatimento de 50 %
sobre o frete da tabella 5.

15<l Carro ou carroça ordínaría de duas rodas. ..... $130
Os de quatro rodas pagarão mais' 50 ss .

Cobrar-se-há a, taxa dupla pelos despachos
por trens de passageiros.

O frete mínimo é de 1$ por cada carro ou
carroça para cada companhia.

16~ C801'l'08 de vias-Ierreas, rebocados............. $120
O frete mínimo é de 1$ por oada carro para

cada.. companhía ,

17' .Loeomotívas e tendere, reboeados.. ", .. "".. $800
O frete mínimo é de 3$llor cada um para.

cada companhia.
Astaxas dííferenciaes são somente applíca

das nas estradas que as adoptaram ; quan
do, porém, _tratal'-se de duas ou mais ,es
tradas, que, entre si não tenham todas
admittido aquellas tabellas, os respectivos
fretcsseráo calculados como si taes t~t
bellas nãó existissem.

KOTA

Despacho de generos alimenticios

Para. que o despacho de mercadorias possa SOl~ admittido
como nacional, torna-se índispensavel que cada vaiamo traga
essa.indicação e a. marca da. Iabrica em Iettras bem legtveís, e
que a nota de expedição tenha. igualmente a. .nota de ser
nacional, afim de ser confrontada. com o volume.

Reputar-se-hão como estrangeiras as mercadorias que não
possam ser, á primeira vista, distinguidas de-outras-similares
estrangeiras; ou porque não haja lettreiro claro nos volumes,
ou porque esse indique como estrangeiras; embora sejam de
fabricação nacional.

Quando um mesmo 'Volume, ou despacho, contiver
mercadorias de diversas' classificações, tomar-se-nu a base mais
alta, conforme o art. do regulamento das tarifas ..



ACTOS DO PODER EXECUTrYO 1009

CLASSIFICAÇÃO

5

3

5
5

6
6

14
e

5
8
8
6

5
5
ô

6

3
6

6
7

3
8

6

e
6
ô
6

14
6
3
7
5
6
4'

2 A ou4
8

14
ô

6'

'F.h.na
Aguas míneraes artí-

fíeiaes é medtcínaes
estrangeiros .

Aguasartíâcíaes.oomo
gazosa.syphão, etc.
nacíonaes.... o ••••••

Agua-raz ......••....
Aguardente do reino,

de uvas, estrangeira
Dita de milho, de fru

das, etc., nacional.
Agul has diversas..•..
A g u 1 h a. se corações

p a r a estrada de
ferro .......•.....•

Agulheiros ....••.•...
Aguilhões........••..
Afabardas ••..•••..•••
Alabastro' em bruto e

em pó .
Dito em obra .
Alamares dI,;; ouro e

prata ' , 2 %ad vai.
Alam'.'re:s de: algodão,

lã e seda.... ô
Alambiques e perten-

, oes •.....•......•..
Ala-vancas de ferro .
Albuns ..
Albumina 'animal e

, secca ···
: Aleaçüs ..

Alcaloides .
Alcatifas , .
Alcatrão , ..•.••
Al'cooI"cstra;ugeiro ~ .
Dito nacional .. -. - .

. AlCúometr1ls: : ; ; ; ,
Alarabas' de' ferro;; ..
Alecrim .
Aletria.............•.
Alface ..
Alíáfa (somente) .
Dita (feno) .
Alfazema ..

G
ô
7
6
5
8
8

2Au4
4
ô

Tabe1'1a
6

2 A ou 4
6

2 A ou 4;

"4

A
Abas para chapéos .
Abacates .
Abanos .
Abacaxis .
Abelhas ..
Abóboras .•..•.......
Abotoadura de ouro

ou prata..........• 2 %ad.va'l.
Ditas divt'rsas.... .•.. 8
Abraçadeiras de' ferro 5
Abricós.............. 2 A on 4'
Absintho.. ..... ....... Ô
Açafates e similhantes 7
Açafrão....... , .. .. .. Ô
Açalmos............. ô
Acçõesde companhias

e: bancos .•.....•••. 1 %ad val,
Accessorios de trilhos,

como chapasde [un
ação, pregos, para-
fusos e pórcaa para
juntas ..

Acetonas ou espiríto
pyraceutíco .

Acetat.e .
Achas de lenha .
Aoídos puros ..
Ditos impuros para

fins industriaes .
Aço .
Dito em obras artís-

ticas .•............
Aconíto .
Aceordeons .
Açóutes .
Aduellas .
Aftadore$ de faca ..
Agatha.(artigos de]..
Agrião •.. -. .••......
Agua-commum, o ••••

Aguas de cheiro ...•••
Ditas míneraes na-

cíonaeá .(Caxambü,
Lambary, cambu
quina, 'etc.) •..•.. o o

Executivo _ 1906
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8
8

7

9

5
14
7
8
6

6
7
5
5

14
9
4

2 ou 5
8
6
7

10 ou 11
6

11
6
6
8

T.beUa
8
6
3
6

Anneís ordinarios•..••
Angico .
Aníagem.••••••.••••••
Anil. , ..
Antmaes empalhados

ou embalsamados...
Animaes v i vos, em'

gaiolas, em grados
ou cestos .•••..•....

Ditos ferozes, taxa con
vencional (vide art.
57) .

Ditos diversos .••.....
Aniz .•••.•••••.•.••••
Antas .
Anizete .
Antimoniatos•....•..•
Anzoes ..
Aparadores (vide mo-

bilias) ...... ; ......
Apparelhos para gaz.. 8
Ditos telegraphicos... 5
Ditos telepbonícos, • • . 5
Ditos scientificos...... 7
Ditos para agua. ~ .. . . . 8
Ditos papa esgotos... 8
Apiol puro............ 6
Apitos..... 8
Apolices ••..•.•...•.• l c ad val,
Apomorphína p urae

seus saes•..••••...•
Aquarios: ...••••.•...
Arados .......••.•. ~ .•
Arame ...•.•••••....•
Aramina em casca .
Araras .
Araruta ..
Arbustos .
Archotes .

4 Arções para seíllns .
Arcos de violinos, etc.
Ditos de ferro ou ma-

deira .
Ardósia, areia; argilla
Areoníetros .
Argolas de metal .
Armas de fogo .
Armações para cha-

péos de sol.. ..
Ditas para' igrejas .

6
3
4
8
7
6
G

6
2 A ou

7
6
6
6
8

14
5
7

Tabella
Alânetes de ouro e

prata.••.....•. .,:.2 o ad vaI.
::Jitos diversos. . . • . • • . 8
Alforges............. 6
.Algemas............. 8
Algodão em rama. . . . 3
Dito em caroço...... 1 A
Dito (panno de) es-

trangeiro ..•.......
Dlto nacional. .• -•.••.•
Alhos.....•..........
Alicates .
.-llidades ..
Alízarina •...........
Almíscar. 0.0 •••••••••

Almofaças (vide raspa-
deiras para anirnaes) 8

Almofadas. •• . . . . • • • • 7
Almofarizes.......... 8
Atmotolías. . • . . . • . . . . 8
Aloe'..... 6
Alpacas........ 6
Alpendres de ferro., . . 5
Alpiste....... ........ 8
Alumina secca.",..... 6
Alumínio "". 2 %3d val .
Alvaiade '....... 5
Amargos bitter (vide

bebidas).
Amassadouros. . . . •. . . 5
Ambal'............... 6
•Ameíxaa...... ,...... 2 A ou 4
AmCndoas............ 8
Amendoim , • . • . . 4
Amethystas 2 '/. ad val ,
Amianto , 8
.\mido............... 8
Ammonía e ammo-

niaco ..•.. -" ' •......
Amoras .
Ampulhetas .
Amydolotornos .
Amygdalina .
Amylena .
Ancores e ancorotes ..
Ditos vastosem retorno
Ancoras de ferro .....
Andores...••..••••...
Anncis de ouro, prata,

etc.. ... 0 •• 00 ..... 2'/"d va l.
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6

6

7

8

7
4
6

6
6
6

8
3
8
8

8
8
6
6

Babeíras•••••••••••••
Bacalhau ..
Bacamartes...••••...
Bacias de louça: (vide

louça) .
Ditas de metal....... 8
Ditas de barro do pata 3
Ditas de barro para

exgottcs.. .. .. . •.. • 14
Ditas de latrina (wate>'

closel) 8
Baetas e baetilhas. . •. 6
Bagasde mamona.... 14
Ditas de zimbro...... 14
Bagagens .•...•••••• , 1" A ou 6
Bagatellas........... 7
Bahüs vasios......... 6
Bainhas para espadas,

etc ..
Baionetas...•...•.•..
Baixeiros •.. H .

Balas de chumbo- ou
ferro ...•••.••.•••.

Balaios •••.•.•..•••••
Balanças.•...........
Balões ..... ' .........
Balcões (vide mobilia).
Baldes ~ .
Balísas .
Bálsamos ..••.••••.• ' ..
Bambinellas , •.••..••

TabeUa
Atíncal , .... , .. . .. ... 6
Atropina............. 6
Automoveis.......... 15
Aves em gaiolas ou

capoeiras. . . . . . . 9
Ditas empalhadas '. 7
Aveia ......•..•... ; .. ·. 4
Avelãs............... 8
Avelloríos 8
Aventaes... 6
Azarcão ou o zarcão. • 5
Azebre.......... 6
Azeites....... 8
Azeitonas.. .. .. .. .. .. 8
Azougue............. 6
Azulejo..... 14

B

6

8

5

8

6

8

7

5
6

6
6
5
8
5
6
6

8

8
8

2 ou 5
8

14
8
3

Tab.lla
A1>mações para lojas ..
Armarinhos, artigos

de .
Armarios (vide mobí-

Ha).
Arminho ou armelína.
Arnica ..... "0.0. 0'0 •••

Aros de ferro e de aço
Arpões .
Arrebítos .
Arreios .. .- '..•....
Arrobes , .. ,
Arroz (gosa de 50 % de

abatimento 'quando
pt'o.duzido no muni-
ClpIO) .

Arruellas. 0'0 •••••••••

Arseníco .
Artigos de folha de

Flandres não classi-
ficados .

Di tos ínríammaveís
não classificados..' ..

Ditos de desenho não
classificados ,.

Artigos de escnptorío,
não classificados ....

D i to s de confeítaría,
não classificados ....

Ditos depacotinha, não
classificados .

Ditos deluxo, não clas-
sificados .

Ditos de armarinho e
ferragens" ~ .

Ditos miudezas .
Arvores o ••• ; ••••

Asbestos .
Asphalto ..
Assadores ...........•
Assucar 0'0 ••••

» producto do Es-
tado .

Assucareíros ordína-
rios .

Ditos de prata ou me-
tal fino 2%ad val.

Assucenas para- castí-
çaes , .

Atacados (vide couro) .
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Tabella

Bambüs 12
Bananas 2 A oud
Bancos diversos (vide

mobllta)
Bandas de. lã, seda e

outras....•...• o.... Ô
Bandeiras de estofo... ti
Ditas de portas (vide

portas).
Bandetas de prata.... 2%aclval,
Ditasdiversas~finasio.. 6
Ditasdiversas, ordina-

rias................ 8
Bandolíns .... .. .. .. .. 7
Bangués............. 5
Banha para cabelIo... ti
Dita de porco........ 4
Banheiras demarmors O
Ditasde metaí ....... 8
Barbante............ 8
.Barbatanas....... 8
Barbatina ..
Barbellas.. .. . . . . . . . . 8

~~~~~~~~~~~', ~ ::.: ::. : ~
Barometros.......... 7
Barracas•..•.... '..... 8
Barras magnetícas. . . 7
Barretes............. ti
Barricas e-barris va-

8i08, novos.., ,. .. . . . 8
Ditos desarmados.... . 5
Ditos vastos, em re-

torno.............. i4
Barrllha............. 14
Barro............ 14
Barrotes...... 12
Bastidores.. . . . . . . .. . 8
Batatas (gosa do aba.

tímento de 50 %
quandoproducto do
Estado)...... ...... 4

Batentes. deestrada de
ferro.... 5

Batentes de- madeira
para portas (vide
portadas).

Batistes......... ..... ti
Batoques............. ti
Baunilhas... .. .. .... . ti

Tabella
Bebidas alcoolíeas, não

classificadas......... 6
Bebidas alcoolícas, xa-

ropes para, refres-
cos, etc., nacionaes. 3

Beljús••....•'........ 4
Belbutes............. ti
Bengalas............. ti
Benjoim.............. 6
Benzina........ ..... 6
Benzoatos............ 6
Berços (videmobilias).
Bestas e burros. ...... 11
Bestas e bodoques. . . . 7
Betume........ 14
Bezerros......... 10
Bilhas (sanguesugasj. 6
Bichos de seda, . . . 2
Bicame...... 5
Bicos para gaz.. . . . . • 8
Bicos divel'sos........ G
Bidets (víde.mobíüasj. •
BIgornas............. o
Bijouteria 2 % ad val.
Binoculos............ 7
Bilhares I... 7
Bilhetes(impressos). . 8
Bilros............... 5
Biombos............. 8
Birimbau............ 7
Bisagras............. 8
Biscoutos. . . .. .. . . . .. 4
Bismuth............. ti
Bisnagas............. 8
Bistoris........ 7
Bitter (videbebidas).
Bocaes para instru-

mentos de musica.. 7
Bocetas de ouro e de

prata..... "..... ".. 2 %ad val,
Bocetas diversas..... 8
Bois...... 11
Boias................ 5
Boiões va-íos, novos; . 8
Boiõesvasíos, em re-

torno........ ...... 14
Bolas de bilhar, etc.. 7
Bolachas............. 4
Bolsas de viagem, va-

si.os................ 6
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Ta1>ella
Boldriés... 6
Bombas para :agua... 5
Ditas explosivas...... 6
Bombazinas.......... 6
Bombões o... 7
Bonecas o.. 7
Bonets ~ 6
Boquilhas. .. .. .. .. 6
Baratos....... 6
Borax•....... o-o 0.0.. 6
Borlas............... 6
Bornaes ou embornaes 6
Borras de vinho, azeite

e vinagre.......... 8
Borracha. . . .. . . . .. . . . 3
Dita em obra.. .. . . .. 8
Borzegulns de, cou-

ro, etc...-......... 6
Botas e botínas.. . .. . 6
Botijas vastas ·novas.. 8·
Ditas em retorno..... 14
Botões de ouro e prata. 2% ad val ,
Ditos diversos........ 8'
Brazeiras de barro. . . 3
Ditas de ferro .. , • • . . . 8
Breu............ ..... 14
Bridas e brídõea .. 0'0 •• "6
Brilhantes .... 0.0 •••• 2 %ad val ,
Brins (fazenda) estran-

geíros ou não espe-
cificados. . . . . . • . . . . Ô

Brim nacional. 0.0 ••• 3
Brincos (bljoutería) .. 2%a,d val ,
Briuquedos.. .... .... 6
Broacas.. ". . . . . .. . . . . 5
Broctts............ .. . 8
Brochas.............. 8
Bromato obromuretos 5
Bronze........ 5
Dito em ob"a........ 6
Brunídores de ,café,

etc... ...... ....... 5
Buchas •.•••...... ~ •.•"'" 8
Bules de prata; •••.•. 2'%ad val ,
Ditos de metaL.. . . . . 8
Buris •.••.•.••· ••.•...• 8
Burras de ferro....... 8
BuSllolas...... 7
Bustos.. 7
Buzinas e buzíos ~ 7"

'l'a1ella

c

Cabazes.... ...... .... 8
Cabeçada e cabeções. . 6
Cabrestos... 6
Cabellos... 6
Ditos em obras....... 7
Cabides(vide mobilia).
Cabos de canhamo, li:-

nho, etc ........ '" 8
Ditos de al'ame.·..... 5
Ditos de madeira. . . .. 5
Ca.brins... 6
Cabriolés.. 15
Cabritos e cabras.. .. 10
Caça 2 Aou4
Caçambas de reero..; 8
Ditas (estribos)....... 8
Cacau............... 3
Cachaça .... '" 3
Cachemira . • . . . . . . 6
Cachenez............ 6
Cachimbos. .. .. .. .. .. 6
Ditos ordinarios...... 8
Cadarço.............. R
Cadaveres (vide artí-

go 18).
Cadeados............ 8
Cadeiras (videmobilia)
Cadinhos........ 8
Cadmio.. 6
Café em casquinha. . . 3A
Dito em cereja ou

côco........... .... 3E
Café em grão........ 3
Dito moido... . . . . .. . . 4
Cafeina... 6
Caibros ".. 12
Caixas de rapé.de ouro ,

ou prata .•• ~.-.'.~~ .• -2%advaL
Ditas diversas........ 8
Ditas de guerra.. .... 7
Ditas vasías, de ma-

deira. folha ou. pa-
pelão............... 6

Caixão de defunto; va-
sio•.•....•...•. '.• '.. 7

Dito com defunto (vide
art. 18).
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Tabella
Caixões vasloa em re-

torno.............. 14
Ditos vastosnovos.... 8
Caixilhos com vidros. 7
Ditos sem vídeos. o... 5
Cal 0'0 0.0 •••••••••• • '... 14

Na Secção Sorocobona
(tabeUa especial)

Calaim••. . . . . •••• ••• 5
Calandras, . . • • . • .. . . . 5
Calças............... 6
Cal çadeíras , •• . •• . . • . 8
Calçado...... ...•••.. 6
Caldeiras de machínas

e seus pertences. . . • 5
Ditas e caldeirões (vide

panellas) •
Caleças (vide carros).
Calendaríos (impres-

sos) ..• '" •.••. ••.• . 8
Caliees (videcopos).
Calomelanos '" O
Camaslvide mobilias).
camaras claras e escu-

ras 0,0 ••• 0.0 7
Camarão (vide peixe).
Cambões 5
Cambraia............ 6
Camisas. 6
Camomilla...... 6
Campas e campainhas 8
Campanulas de vidro. 7
Campeche • • . . . •• . • • . 6
oampbora .. • • • •.• ... • 6
Camurças............ 6
Canarios............. 9
Canastras o,, • • • ••• • • • • 6
Capacetes. .. . •. •.. . . . 7
Candelabros.... ...... 8
Ditos de ouro ou prata 2%adval.
Candieiros. . . . . . . . • • . 8
Canecas de folha ou

madeira....... 8
caneua. 6
Canetas de valor. 0.0. 2%ad valo
Ditas diversas. . . . . . .. 8
Cangas e cangalbas., . 5
Cangíca, (gosa do aba-

Tabella
timento de 50 %
quandoexportada)., 4

Canhamo em bruto.;; 5
canhões. 8
canrvetes , . . . . . . . . . . . 8
Canneloa. . . . . . . . . . • • • i5
oanna da India. . .. . .. 8
Dita de assucar...... 14
Canos de metal.. . ... . 5
Ditos de barro........ 14
Canoas... 12
Canotilho......•...•. 2% ad val,
cantnarídas.. . . . . . . . . 6
Caoutchouc em obra. . 8
Capase capotesímper-

meaveís e outros... 6
Capachos. 8
Caparrosa , . 6
Capile (vide bebidas).
Capim............... 14
Capiteis de ferro..... 8
Capoeirasvastas, . . . . . 5
Ditas em retorno..... 14
Cápsulas diversas.... 6
caras 0.0.. 4
Carabinas............ 6
Carapuças••......• ,. • 6
Caranguejos (vide pei-

xes).
Carayilhas........... 6
Carbonatos não classi-

ficados ..... ,....... 6
Carbonato de chumbo. 5
Dito de potassío ím-

puro.............. 14
Carborina (formícída) 14
Cardas............... 5
CarI'il.... 8
cal'rilho............. "5
Cazimbos o! i3
Carmim..... 5
Carnaüba , • • • • • • . • . . • a
Dita em palha,........ 3
Dita em cera.. ;...... 8
Carne seocaou salgada 4
Dita fresca 0.°. 2 A ou 4
Carneiros. . . . . . . . . . . . 10
Caroço de algodão{go-

sa do abatimento de
25 %).... .... ...... 14
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5
6

15

5
5

8
6
6

6

5
5

6
6
7
6
4

.6

,I
fi
fi
3
8

14
4
3
8
6
8

5
6
6
8
5
6

14
8

Tabella

11
8
7
7
4
6

Cavallos, ••. o. •• o. •••••

Cavalletes ••••.•••.•.
Cavaquinhos ...o. ••••••

Caveiras para.estudos.
Cebolas e cebolinhas.•
Ceírões de palha.....
Celhas de barro para

telegra]lho.,........ 5
Cenouras 2 A ou 4
Centeio.............. 4
Cera em bruto....... 3
Dita em velas....... 8
Dito. em outras obras. 7
cerdas de porco ou

javaly ..
ccreaes não classiâea-
, dos ..
Ceroulas ~ .
Cereja. estrangeira .
Dita nacional. .•.....
Cestas vasías, novas ..
Ditas em retorno; ....
Cavada e cevadínha ..
Chá nacíonal. ...••...
Dito estrangeíro.. .
Chales .
Chaleiras .
Chaminés para. Iam-

padas .
Champagne (vide be

bidas).
Chapas de ferro, zinco,

ete., para cobrír
casas ••......•.....

Ditas para. fogões.•.•
Chapellai-ln, artigos

de, não classifica-
dos ..

Chapefleíras .••.•••••
Chapéos .
Ditos de sol ..
Charque ..
Charruas .
Charuteiras........•.
Charutos ..
Chaves ..
Chaveias .
Chicotes •.•.• , .
Chifre em bruto ..
Dito em obra ..

s
8
6
8
8
8

6
8

14
5

14
6

14
6
5

14
14
6
6
8
6
8
7

6
14

s
s

2 ou 7

Tabella
Carreteis (machinis-

mo) ..
Carzinhos de mão .. '"
Ditos de criança......
Carros, carroças e ear-

rocinhas de mão ..•
Ditos com 4 rodas mafs

50 'I, '
Ditos desmontados ..
Ditos encaixotados .
Ditos para estradas de

ferro rebocados ...•
Ditos para estradas de

ferro desmontados ..
Cartas para jogar'.' '.'
Ditas de bichas ..
Cartão .
Cartazes .
Carteiras...• ~ .
Cartuchame cal'r e-

gado ..
Dito vasío .
Carvão de pedra .
Dito anímal , ..
Dito vegetal .
Casacas...........•..
Cascas de arvore para

cortume•..........
Cascas medicinaes.•..
Ditas para tinturaria.
Ditas de côco .
Cascalho :.
Casimiras .
Cassas .
Cassarolas ••..••••..•
Cassinetas .
Castanhas .
Castanholas .
Castiçaes de OU1'O ou

prata••............ 2%ad val;
Ditos de metal ou de

madeira .
Castor (peUo) ..
Castoreo .
Catadores para café,

etc ..
Cataventos •.•.•..•••
Catres (vide mobilia).
Causticos o.o.o.

Cavacos .•.•••••••...
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3

2

6

8
6

5

7
7
ti

6
fi
3

7
5

8

8

ti
6
6
6
8
8
8
8

oo
8

8
6

8

14

Tabella
8
9

Côcos para ürar.agua,
Coelhos ..
Cofres de ferro.em ma ..

deíea•..••••••.••••
Cagnac (vídebebídas),
Cogumelos 0 ,o •• 2 A oud
Coke......... 14
COlchas.............. 6
colchetes.. .. . .... .. .. 8
Colchões e pertences. 6
Ditos e períencés .or-

dínaríos ,
Coldres ..
Colheres de ouro ou

prata ..... '•. '..•...2 % ed val,
Ditas de metal ordí-

narío .
Ditas de madeira .
CoUa .
Collares de pedras pre

ciosas" ouro ou pra-
ta ......•.... o •••••2% ad val,

Ditos diversos.. . .•• . . 8
Colleíras para aní-

maes .
CoUarinhos ..
CoUetes ..
Colmeias ..
Colzu. em grão ,•. ,
Dito em oleo.. H. o ••••

Combustores de gaz ..
õomtnhos .... o,, • '" '.'

Commodas (vide mo-
bilias) .

Compassos de opera-
rios ....•.•..........

Ditos de engenharia ..
Comport~s ,
Oompoteiras .•..•....
Goncertinas.....,.....
Conchas do mar•.....
Ditas de ostras, para

cal .
condousadoros ji a r-a

alambiques .
Confeitos não classíâ-

cados ..
Confetti .•...••.•...•
Oongonha •••••.• o o,•• ,o.,

7
9
6

fi
3

(;

s
fi
4
6
7
ti
5
8

6
14
6

14
5
8

14
6

Tabella

Chilenas (vide espo-
ras).

Chinellas •.....•..•.•
Chitas (fazendas) es

trangeiras ou não
especificadas •. """

Dita nacional, .
ChIaraJ, chlorato.ehlo

roformío, .ehloradi-
na, chloruretos não
especificados•••.••.

Chocolate commUlU ••
Dito fino ou medicinal.
Chouríços ;
chromatos. ' .....•....
Chronometros .....•..
Chumbeiros ...... , '"
Chumbo em bruto ....
Dito em munição .•••
Dito em obras não

classificadas .•.•...
oícutma....•...... • .
Cidras(vide bebidas):
Dita (fruct.)o, 2 A ou 4
Cigarreiras _... . fi
Cigarros estrangeiros. 6
Ditos naeíonaos .
Cílhas e ctlhões...•••
Cimento , •.
Cintas•..•• 0'0 ••••••••

Cinzas•..•••.........
Ditas azue.s ......•..•
Cinzeis..... 0.0 •••••••

Cisco............•...
Citratos .
Clal'lns, clarinetas: e

tnstrumentos seme-
Ihantes , ..

Coatys .
Cober-tores ..•......•..
Cobras vívas.em gaio-

las ou caixotes ...•..
Cobre velho em bruto

ou em tolha .. .. ... 5
Dito em obra........ 8
Dito em moeda..•....2% .ad val ,
Cochos de madeira... 5
Cochonilha.. •• .. .. 6
Cochonilhos '" • (;cocos................ 3
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7

7

8

8

Dados................ 6
Damascos............ 6
Debulhadores de milho 5
Dedaesde ouro-e prata'2 %a·dval.

Ditos ordinarios...... 8
Defuntos (vide art. 18).
Dentes al'tificiaes.... 6
Desealçadores ... '.... 8
Descaroçadores de café,

arroz, algodão, .etc. 5
Destufeetantes 6
Despertadores . • 7
Despolpadol'es........ 5
Depositas de .agua . •• • 5
Dextrina............. 6

D

Tabella

Cravos de ferrar. . . • . 5
Ditos da India....... 8
Crê.................. 8
Crême de leite-nata- 2 A ou 4
Dito bismuth........ 6
Crêmor de tartaro. . . . 6
Creosóte............. 6
Creolina... 6
Crepe ...•.••••••• .-... 6
Crina em bruto ..•. ;,,, 8
Dita em obra.•. ".; ... ". 6
Crinolinas . . • . ... •• . • 6
Crysta.l em obra. ,,~ ••. 7
Dito em bruto........ 5
Cubos, pínas e raios

de rodas........... 5
Ditos mcm-mismo..... 5
Cuias ....•....... '..... 8
outüvadoras (appare-

lhos) ••••.•.... o'. •.• 5
Cunbas.............. 8
Cupolas de vidro .... .;. 7
Ditas para cama (vide

mobilias).
Cuspideiras (vide Iou

ça).
Ditas de metal. ..•. , . 8
Cutilat-Ia, obras de,

não classificadas... 8
Cylindros de ferro ou

metal.............. 5
Cysnes............ ... \)

7
õ

5

3

8
8

3

3

12
3
5
8

2 A Ou 4

Conservas uacionaes
em latas .

Conservas estrangei-
ras -.........•

Consolo (vide mobilias)
Contas de metal;vidro

ou massa .
Copiadores (livros) .
Copos de vidro ordi-

narios · .
Ditos de vidro fino

ou crystal.. .......
Ditos de madeira, me

tal ou folha.·.......
Coques imitando ca-

beIlo , i
Coquilho em bruto... 14
Dito em obra........ 8
Coral , 2% ad val ,
Cordas do ínstrumen-

tos .
Cordas de cmbtra e

outras do paíz .....
Cordas do cunhamo.

linho, etc ~ 8
Cordões diversos. .. .. -6
Ditosde ouro ou prata 2%ad val .
Corinthos (passas). . . . 8
Cornetas............ 7
Corôas e outros orna-

mentosperatumulos
Corpetes ..
Correias para maehi-

nas '.'..•...
Corroam es para tro-

pas .
Correntes de- ferro cu

metal .; 5
Ditas de ouro Ou prata. ,2% ad val..
oorsaíetes. . . • . .. .. . . . 7
Cortiça em bruto.... 5
Cortinas. .. .. . .. .. •..6
Costaneiras (madeira) lJ
Couçoeiras e seme-

lhantes ....•..•....
Couros seccos....•.. ~

Ditos salgados, .
Ditos curtidos ' .
Couves•.....•••.•••.•
Coxins (vide mobilia) .

Tahella
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Ta,bella

Diamantes.•• , ..••.•.. 2;% adval,
Diapasões............. 7
Digitalina.. •• . • • . • . •. G
Diligencias (vide car-

ros).
Dinheiro amoedado 2°joad val,
Dito em papel I'fo ad val,
Discos de mecanismos. 6
Distícos.••.•. o.,...... 6
Ditos (impressos)..... 8
Divans (vide mobilias).
Dobradíças. .. .. • . . . .. 8
Doces (vide artigos de

confeitaria) .
Ditos nacionaes,..... 3
Domínósv. , . 6
Dormentes de madeira 14
Ditosde ferro, • . •• .. • 5
Dragas.•. o-o......... ;)
Dragonas .•••..• -o • • • •• 7
Drogas não classifica-

das ...•••... 0'0 •.••• 6
Ditas para fins índus-

triaes.............. 5
Dunkerques (vide mo-

bilias).
Durantes 6
Duraques... .........• G
Dynamite............ 6

7
8

G
8

5
6
8
5
8

8
5
6

14

8
6

14
8

8
7

14
8

6
6
6
8

A ou 4
.8
8

12

Tabella
Engenhos para estabe

lecimentos agríco-
las .

Entalhe (obras de) .
Enveloppes .
Enxadas '••.••....
Enxergas e enxergões.
Ditas de arame para.

camas .
Enxós ..
Enxofre (flor de)•....
Dito em bruto .
Equimamento militar

não classificado•...
Ergotina o ••••••

Erva-doce.......•....
Ervilhas em lata.....
Ditas frescas ... > ••••• 2
Escadas de mão .
Escalas demarcadas ..
Escaleres....•....•.••
Escalpellos .••...... "
Escapulas .
Escarradeiras de por-

cellana (vide louça).
Ditas de metal .
Escomilha de seda .
Escorias de metaes .
Escovas .
Escrivaninhas (vide

mobilias) .
Escudos....•.....••..
Escumadeiras....•...
Esfuminhos para de-

senho., ....... ..... 6
Esmagadores de nozes 8
Ditos de prata ou ouro 2%ad val,
Esmalte. 6
Esmeraldas 2%ad valo
Esmeril.............. 8
Espadas, espadins, etc. 6
Espanadores.. • .. . 8
Espartilhos ,... 6
Espar-to em rama.... 8
Espa tulas. .. .. .. .. .. . 8
Especiarias não elassí-

fícadas .
Espelhos '"
Espeques •....•. ,.•.••
Espermacete...•.....

12
8
5
6

2% ad val.
6
7
5

14
6
6
8
5

2 ou 2 A
5
5

Etano ..........•.....
Eças .
Eixos .
Elastícos ..
>;t~c.tro-plate .
Ehxlres•.............
Elmos .
EJlos de ferro .
Embira .
Emblemas ..
Emplastos .
Encerados diversos .
Ditos para vagões .
Encommendas•.......
Enfeites de madeíra.,
Engates••••••••••.•••
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'fahella

8

8

5
8

7
8
8

Facas e facões. . . ... . . 8
Ditas de ouro ou prata 2%ad vaI,
Fagotes e semelhantes 7
Faqueiros. • • •• . . . . ••. 6
Ditos de prata ou me-

tal precioso .•.•..•. 2%ad val,
Fardos com panno não

espeoificado... . .. .. 6
Fal'inaceos alimenta-

res não classificados 4:
Farinaceos chímícos

não classificados.... ()
Farinhas (de milho e

de mandioca quando
exportadas gosarão
do abatimento de
50 "/0)............. 4

Farrapos. . . . . . . . . . . . 14
Fateíxas de ferro .. ,.. 5
Favas alimentares... 4
Dita.s medicinaes..... 6
Faxinas.............. 14
Fazendas não classifi-

cadas.............. ()
Dita nacionaL....... 3
Fechaduras . . .. .. .. .. 8
Fechos pedrezes e ou-

tros.. 8
Feoula .•..•••. 0.0 •••• 4,
Feijão (produzido no

Estado gosará do
abatimento de 50 %) 4

Feltro....... ........ 8
Feno................ 14
Fermento............ 8
Ferraduras . . . . . . . . . . 5
Ferragens ordínarías

não classíâcadaa.. . 5
Ditas finas não classl-

ücadas. " .. ... .. . .. 8
Ferramentas de artes

Etageres (vide mobi-
lias).

Etbel'es.............. 6
Extractos alimentícios 8,
Ditos não classificados ()

F

5
3
5
5

5
7
6
6

7
8
-3
6
li

7
12
7

5
14
5
7

Espetos de ferro para
eozinha............ 8

Espinafre , 2 A ou 4
Espingardas '" .. .. 8
Espiritos não classífl-

eados .
Ditos nacíonaes .
Espoletas ..
Esponjas ..
Esporas de ouro ou

prata•.•..••....•.. 2%ad val,
Ditas ordinarias...... 8
Esqua.dria. ou esqua-

dros ..
Esqueletos para estu-

dos .
Esquifes (botes) .
Ditos para defuntos..
Esseneías não classífí-

eadas•••••••••.••.•
Estacas .
Estampas •. 00 .

Ditas em molduras .
Estantes (vide mo-

bilias).
Estanho em bruto .
Dito em obra .
Estanques (vide barris)
Estatuas .
Estearina.•..........
Esteiras da India .
Ditas do paíz ..
Ditas de arame .
Estilletes ..
Estofos ..
Estoques•.. 0,0 ••••••••

Estojos e instrumentos
círurgícos não elas-
síâcados .

EStopa importada .
Dita nacional. .•.•....
Estopim ..
Estrados para vagões.
Ditos de arame para

cama•.............
Estribos de ouro ou

prata. .•.•......•..•• 2%ad val ,
Ditos ordinarios... ,.. 8
Estrume............. 14
Estryehnina.......... 5
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"cO

7

6

5

TabeIla

8
8
8
5
5
5
5
8
8

i4

5

8
2-A ou 4

4
ô

i4
3
6
7
8
9

5
6
8

8
8
:l
G
f)

7

i4

e
7
9
6
G

G

Folhas de lixa , .
Ditas de zinco .
Folhetos e folhinhas.'.
FolIes , .
Forcados ou forquilhas
FOl:.as portáteis•.....
Fôrmas para nssucar.
Ditas diversas ....•...
Formões ..•....... ; ..
Formicida......•.. , ..
Fornalhas e (ornas de

ferro .
Forragens não classi

ficadas, quando de
interior gcsarão do
abatrmendo de 25 %

Forros para chapéos,
etc ..

Passeis .. ' ..•....... '.
Frangos , .
Franjas .
Fraques .
Fl'ascos (vide garrafas)
Frascos de viagem •...
Frasqueiras (vide, ga-

lheteiros) .
Prelos .............•..
Frigideiras de metaL
Ditas de barro .
Fronhas .....•.......•
Frouxel .... " ....•. ;.
Frutas artlflciaas. ....
Di tas secoas ou em

conserva, ....•... ,',
Ditas frescas, .
Fubã (de milho -go

zara do abatim ento
de 50 % quando ex
portado) ...•......•

Fuehsinas diversas.. '.
Fuligem, ~ .
Fumo do paiz '..'.
Dito do csn-angeíro ..•
Fundas ,.~ .
Funis ......••....••.••
Furões , ..•.•
'Fusos para machínís-

mos.•••••.•·••.••••
Fustões•••..••.• , ••••
Fuzis••.• , •••' ..

7
7
2

5

8

(J

5
8
6
8
7
6
()

7

c
e
8
8
3
e
5
e

5

i4

i4
5
8
8

6
8

2 A ou 4
7
6

Tabella

e otficios não classi-
ficadas ".. ".

Ferrinhos para bandas
Ferro em bruto para

fundição .
Ferro em barra ou

chapa .
Ferro velho e oxido

impuro .. " .
Ferro não classificado.
Perros de engommar .
Ferrolhos ..... : ......
Fibra vegetal para ín-

dustrías .
Fiehús .
Figos estrangeiros .. ".
Ditos frescos .
Figuras " .
Ftlô .
F i 1 t r o s meeaníeos

para estabelecímen
tos commercíaes . ".

Ditos para uso domes-
tico ".. 0."."

Pios de algodão, linho.
lã QU seda .

Fios de metaos ".
Fisgas .
Fitas .
Fivellas." .' " .
Flageolets, etc.. .
Plames o •••••••

Planellas ; ..
Flautas, flautíns, etc.
Plecha.s.: .
Flores artlâclaes , , .
Ditas naturaes .
Flor de canna e outras

para enchimento.. ,
Ploretes .........•...
Focinheiras de couro.
Fogões de fono .
Fogareiros ..•• , •. ; . ; •
Ditos de barro .
Fogos ar-üflolaes, ,; " ..
Foices•..•..•• , •..• , ..
Folhas medíctnaes.•..
Ditas de Flandres, co-

bre, ohumbo e esta-
nho ..
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Tabella

1021

TabelIa

G

Gachetas para. machi-
nas ...••...•..•."" 5.

Gadanhas, . • • • • . • • • • • 5
Gado o 10 ou li
Gaiolas vasias......... 6
Ditas com passaros.•. ,. 9
Gaitas de folle.... .. .. 7
Galões............... <3
Ditos de ouro e prata 2'%,ad val .
Galhetetros de ouro

ou prata 2% ad va l .
Ditos diversos........ 6'
Galltnhas 'e galfos.... 9
Galochas:............. 6
Gamellas de madeira. 3
Ganços............... 9
Ganchos de,ferro..... .5
Gangas.. H"... •.• ••••• 6'
Garapa ,.. 3
Garf03." ..•... , .•... g
Ditos de ouro ou prata.2,%adval.
Garrafas de louça ou

vidro fino.......... 7
Ditas ordinarias novas 8
Ditas. em retorno'.,... 1,1
Garrafões novos vasíos 5
Ditos 'em retorno ..• '.. 14
Garruchas '...... 6
Gatos de ferro , ." . 5
Ditos (anímaes). 9
Oaz-gtobo , 0 _... 6
Gaze de seda......... ô
Gazolina... .. .. . • .. .. <3
Gazosas (águas) ,. <3
Gelatina.. .. • 8
Gcléas.... 6
Gelo. " "...... 2,~ ou 4
Genciana " ".' 6'
Genebra (vide bebidas).
Genaro s importados

não classificados. • • • 6
Generos de exportação.

não classificados .•••, 3
Generos alímentícíos

de primeira necessi-
dade '.'..... 4

Gengibre....... .•..•• 6
Gesso em pó ou. pedra 14

Gesso em obra ..
Gengíbirra (vide be

bidas).
Ginja ..
Giradores para estra-

das de ferro ........
Girafas (vide art. '57}.
Girandolas .
Giz •••• , •..•..•.... '"
Dito em bruto•.......
Globos de vidro ou

louça .. , '
Ditos geographtcos.•..
Ditos homceópathícos.
Glucose.... , ......•.••
Glycerlna ...•• , .

I
GOiab.as .
Goiabada e similares

fabricadas no patz ..
Gomma erabíca .•.. '..
Gomma de mandloea e

outras do paiz ,'.'....
Gomma gato (àmído}.
Gonzos ......•.'..•.••...
Gorgorões ~., ..
Gorros ....•, ,...•
Grades para a Iavourn
Ditas de ferro ou ma-

deira .
Grampos (armarinho)
Ditos (ferragens) ..•.•.
Ditos de arame para

cerca ,.•••..
Granadas .
Grapbometros ....•.•.
Graphophone .
Graphite ..•••. , .••.•.
Gravatas ,
Graxa para,calçadú.,.
Ditaanímal (vide sebo).
Gregas., ..••••.•. '"o. ••

Grelhas do ferro.....
Grinaldas artíâctaea..
Ditas de ríores naturaes
Groselha, bebida. ("ide

bebidas) .
Guaíaco•••.•.•..••' ....••..
Guampas.•...........
Guano .••...•...••...,..••
Guaraná ...••.•..:.,......

7

2 A ou 4

5

<3
8

14

7'
7'
6
3
<3

2 Aou 4

3
8

3
8
8
6
<3
5

5
8
8

5
6
7'
7
5
<3
8

6
5
7'
2

6
6

14
6
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Gual'ata.m.••.• o ••••• •

G-uarata,m rachado
1)a1'a cerca ..••..•••

Guardarchuva .
Guardarpó. , .••.. o ••••

rjuarda-Iouca (vide mo-
biiias) •

Guardanapos.•......•
Guaritas .........•...
Guinchos e guindastes.
Guitarras .
Guta-percha (vide bor-

racha) ..

H

Tabella
12

14
6
6

6
5
5
7

7

Instrumentos de oi
rurgía, engenharia
optíca, musíca e ou:
tros semelhantes não
classificados......••

Ditos uteís á. lavoura
não classificados. . . . 5

Ditos de telegraphía.. 5
Iodo e iodoretos.. .. . .. 6
Ipecaeuanha..... , '" .. 6
lrlandas.............. 6
Isqueiros de ouro ou

prata 2 % ad val.
Ditos diversos. 8
Isoladores. . . . . . . . . . . . 5

7
6
3
6
5

9
7

la
14
6
5
6

Kagados ....•..•..••..
Kaleidoscopios .
Kangards .....•.......
KaoJim ..
Kerozene .........•... ~

Kiosques (desarmados)
Kirsch ........•.• ~'"
Kummelívíde bebidas).

J

Jaboticabus 2 Aou 4-
Jabotys ".. 9
Jacás vaslOS . . . • . . . • . 8
Ditos em retornoA'" " 14
JaJapa.... 8
Jangada..........• ".' 12
Jardineiras.. .. . . .. . .. ()
Jaulas vusías., . . . . . . . G
Jarras e jarros de por-

cellana Ou louça fina
Ditos ordínarios .
Ditos do paíz ..
Jaspe ..
Joeiras ....•..•..•.•...
Jogos de damas, domí-

nós, xadrez e outros O
Joías 2% ad vel,
Jugos............. ...• 5
.Jumentos.. II

4 Junco da ludia........ 8
Dito do paiz.......... 3
Juta 5

e
e

7

5

7
5
G

6

4

2 A ou
7
6
()

8
8
6

Harruonicas .
Harpas .
Helices .
Hérva-doce .
Dita mate .
Ditas medícínaes e ou-

trasnão classificadas
Hollandas .
Hollandina (vide be

bidas)
Homceopathía, artigos

de................. G
Hortaiiças frescas.... 2 A ou 4
Hydrantes . . .. .. .. .. . 8
Hydrometros......... 8
Hyenas (vide art. 57).

Iguarias. - .
Imagens 0.0 •••

Iman ...•...•... · .
Impermeaveis "
Imprensas....•.......
Impressos.......•....
IncODSO ••••••••••••••
Indigopara. tinturarias,

fabricas e industrias
Inüammaveís não clas

sificados••...••...•.
mbames e outras raí

zes aítmenttcías ....
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7

5

8

3

3

3

8
8
8
3
6

6

8

3
6
5
8
8
8

14
17
5
5
6
6

6
8

14
2 Aou4

4
8

2 A ou 4

Tabella
5
6
6

14
7

Lemes ,........•
Lenços ; .
Lençôes .
Lenha .
Leques .
Lettras, typos ou em-

blemas para enca
dernador ou livreiro

Lhama de ouro ou
prata ,'" 2%ad val;

Liços......... 5
Licores............... 6
Ditosde qualquer qna-

Iídade, nacíonaes ...
Licoreiros (videgalhe-

teiros) .
Lilas ..
Limas de aço .
Limalha de ferro .
Limões.........•.....
Limonadas, g a zo s a s

e medicinaes .
Ditas gazosas e outras,

nacíonaes .
Línguas seceas e sal-

gadas. , ..
Línguas em latas ..
Ditas frescas. .; ... ; ., ..
Linguiças (vide Iín-

gnas).
Linha. para costura .
Linhaça (semente) .
Dita (oleo) .
Linho em bruto .
Linimentos....•......
Líquidos não classífí-

cados .
Ditos alcoolícos ou xa-

ropes nacionaes .
Listão , ..
Liteiras : .
Livros .
Lixa (folha) .
Dita armarinho .
Lixo ' .
Locomotivasreboeadas
Ditas desmontadas .
Locomoveis .
Lonas .
Loros .

6
5

5
8
7

G
8
6
5
7

6
G
8
8

7
G
6
8
3

2 A ou 4
14

Lã em bruto .
Dita. em obra não elas-

ãcada•.••......•...
Lacar de pingos....•.
Laços de tropeiro ...•.
Lacre .
Ladrilhos de barro,

louça ou pedra.....
Lages................ 14
Lagosta em conserva. 8
Dita fresca 2 A ou 4
Lambazes...... 8
Lambrequins de ma-

deira ou metal .....
Lampeões, Iamparínas

e lampadas de crys
tal ou poreellana...

Ditosde louçaou vidro,
ordinarios .

Ditos de metal. .
Lauças .
Lançadeiras .
Lancetas .
Lanchas de madeira

ouferro,desarmadas
Lanternas sem vidros
Ditas com vidro .
Ditas magícas .
Lapides para tumulos
Lapim (lã e seda) .
Lapís .
Laranjínha .
Laranja .
Lastro .
Latas de folha, zinco,

etc ..
Latão em obra não

classificada .
Dito em bruto ou velho
Lavatorios (vide mobi-

lias) .
Leões (vide' art. 57).•
Lebres............... 9
Legumes em, conserva 8
Ditos frescos .•.••..•. 2 A ou 4
Leitões.......... ..... 9
Leite em- conserva... 8
Dito fresco.;......... 2 A ou 4

L
Tabella
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Tabella

Louça de luxo. . . . . . . . 7
Dita commum. . . . . . .• 6
Dita nacional. . . . . . . . . :3
Dita de ferro esmal-

tado e outras seme-
lhantes............. 8

Louzas preparadas' e
para escrever...... 8

Lunetas.............. 7
Ditas de prata ou

ouro ...••..•...... 2°(0 ad vnl.
Lupulo..... ,......... 8
Lustres de vidro ou

louça.............. 7
Ditosde metal.. ..... . 8
Luvas............... 6
Luzerua (semente)... 8
Dita (feno)........... 14
Licopodic '" .. ... 6
Lyras ,.......... 7

M

Maçãs fceseas. ,'" '" .• 2
Ditas em conserva, ...
Macacos..•...•.•.....
Ditosde ferro .....•..
Maçanetas ..
Macarrão e outras

massas ali fi e n ti-
cías •..• 0.0 0.0 0.0 ••••

MacelIa .
Dita e símílares nara

enchimento .•..•...
Maeetas .
Machados .
Maohínas de copiar

cartas .
Ditas de costura, ar-

madas .•.••••..•••••
Ditasde costuras, des-

armadas .
Ditas photograp~icas.
DItas de l'rnprlfin'.. "'
Ditas de tecidos .
Ditas de lavoura. ..•..
Ditas de descaroçar

algodão .
Ditas de fazAr fari-.

nha .

A .ou 4
8
9
5
8

4
6

3
8
8

8

6

8
6
8
8
5

5

5

Taben.
Machínas de fazer ti-

jolps......... ...... 5
Ditas para undustría.

ou agricultura... , . • 5
Ditas não classificadas. (j
Ditas para. gabinete

de physiea onIabo-
ratortos chímtcos.. . 7

Madeira bruta, ser-
.rada ou la.vrada ,
caibros e varas... . . 12

Madeira apparelhada
para cons&rucção... 13

Dita para tinturaria. 5
Madrepérola. . . . . . . . . 7
Magnesía ,..... 6
Magnates ,..... 7
11aizena...... .. 4
Malas de viagem, va-

sias....... 6
Malhos para ferrei-

roS'. ,',....... B
Mammadeiras. . . . . .. • €i
Mamona em bagav . ,; 14
Mancaes..... 5
Mandiocu .. ,.,., '. 4
Manequí ns de ma-

deira..... ......... 6
Mangas de vidro..... 7
DUas (fruetas) 2 A ou 4
Mangar-ito 2 A ou 4
Mangueiras para

bombas de íncendío , 8
Manguaea, . , . . • .. . . . • 5
Manivellas........... 8
Mannã•... ~.......... 6
i\'Ianometros,... . •. •. . 7
Mantas. 6
Manteíga.: .. :., ..•... 2 A ou 4
Manteigueiras de ma-

tat, louça ou vidro 6
Manteletes c' mantí-

lhas.... 6
Mantimentos 2 A ou 4
Manuseriptos.... 8
Mappas.............. 8
Maracujás 2 A -ou 4
Marcas de ferro,ma-

deira ou osso. ~ •••'. • 8
Marfim.............. 7
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Tahella
Mariscos. . . • . .. • ... .. 2 A ou ,4
Marmellos......•..• , 2 A ou 4
Marmellada. e simila-

res, naeíonaes. '... . . 3
Ditas estrangeiras ', 8
Marmitas. .•.. 8
Mármore em.. brutc., 5
Dito em obra......... 6
Marquezas (vide -mo-

bílías).
Marras, marretas e

marrões...... 8
Marrecos '" "'.. 9
Marroquim. 6
Martellos............ 8
Martinetes mecanicos. ;)
Mascaras.... 8
Massas alímentícíae.. 4
Ditas não classifica-

das....... 6
Massas de pao para

papel........ 5
Massa de vidro ou vi

dro em bruto ou
em cacos para fins
índustríuee (vide
ardosia ou argila), . 14

Massetras. . •• .• . . . . . . 5
Mastique... •.. 8
Mastros.............. 12
Mata-borrão. . . . . . . . . . 8
Matassa (vide seda

crúa).............. 6
Mate..... 3
Materias explosivas., . 6
Ditas correntes para

tio turaría . . . .. .. .. 5
Materiaes de constru-

eção não classífíea-
dos. 5

Matracas ." ' ",' . . . 8
Mechas e palitos phos-

phoricos..... _..... 6
Medalhas de ouro e

prata 2!>/Gad 'VaI.
Ditas de metal ordi-

nario ,•.' ' 6
Medicamento s 11ã o

classificados ....•...
Medid as diversas•..••

Executh'o - 1006

Tahella

Meias..........•.• '" 6
Mel de abelha.... ...... 3
Dito do tanquejcanna). 3
Dito de fumo ...•.•. , . 3
Dito qualquer do. es-

trangeiro... • . • • . • • . 8
Melaço , 3
Melancias e melões •.• 2A ou Jt
Mercearias não classí-

ficadas............. 8
Mercurio...... 6
Merinó... 6
Mesas (vide mobilia) ..
Metaes preciosos..... 2{lJoad-'l'al~

Ditos' brutos, não elas-
síâcados ..:.,......... 5

Ditos em, obra não
classificados........ 6

Metralha: . . . .. . • •.. . . 8
Metralhadoras. . . . . . . 8
Mealhar simples ou

alcatroado.... . . . . . . . 8
Mica (mineral). . . . . . . 6
Microscopia.. . .. . . .. • 7
Milho (vide tabella, es-

pecial) .
Dito em espiga...... 14
Minerares não classiâ-

cados..... 5
Mineraes preciosos•... 2,Ojoad val ,
Mínereos de cobre,

zinco, chumbo e ou-
tros ;.... 14

Miras para engenheí-.
ros .....'........... 7

Missanga....... ..•..• 8
Miudezas............. 8
Mós.......... ......• 5
Mobilia ou peça demo

bilia de madeira or-
dínaría de mudança 5

Mobilia, dita. de dita,
nova ... '..._.'.'........ 8

Mobilia, dita de dita,
fina, de mudança... 8'

Mobilia, dita de _dita,
fína, nova.. . . . . . . • . ()

Mobilia, dita de dita,
fina, desmontada., . 0

Mobilia, dita. de dita,
65
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Tahella
de luxo, com doura
dos, espelhos, em
butida ou estofada,
nacional. ou estran-
geira.............. 7

Mobllia, dita. de dita,
de vime ordinario.. 5

Mobilia, dita dita, de
dito fino........... 8

Mobllía, dita de ferro. 5
Mochilas vasias...... fi
Mochos(vide mobilias)
~rocot.õ. . . . ... . . ... . .. 2 A ou 4
Modelos.............. fi
Moega............... 5
Moendas............. 5
Moeda. metallíca 2%ad val ,
Moeda' papel. 1<>foad vaI.
:Mogno............... 12
Moinhos para lavoura

e ill"lustrias........ 5
\foinhos diversos..... \)
Moirões.............. 14
Ditos de ferro.. .• .... . 5
Moitões.............. 8
:Mola'i para vehículos. 5
Ditas para relogios... ô

Ditas diversas....... 8
Molduras fiuas.. ... .. . fi
Ditas ordíuarlas, . . . . 8
1Toldes............... 5
Molhos para comida.. . fi
Morangos 2 A ou 4
Mordaças............. 8
Moríns (fazenda) ex-

trangeiros......... fi
Morim nacional. • . . . • 3
Moringues nacíone.ea.. 3
Ditos extrangeiros... (}
Morphína•. ; ••.•.••.• , 6
Mcrtalhae de palha ou

papel para cigarros. fi
Morteiros. . . . . . . .. . .. 6
Õ'!osqueteiros......... fi
Mostarda•..••••••..•• '. 8
Mostardeira (vide ga-

lheteiro) .
Mostradores para 1'8-

logios.............. 6
Muletas....... ....... 8

Tahella
Mudas de plantas.,.. • 5
Ditas de café e arvo-

res fructíjeraa ;-. 15
Musicas........ 8
Musgo (planta). .. . 5
Dito medicinal....... 6
Mussellna. . . . . . . . . 6
Myrrha.. ..... fi

Nabos 2 A ou 4
Naear em ·pingos..... 6
Nankím.. ;........... 6
Nata 2 A ou 4
Naphta.............. fi
Naphtalina;.......... 6
Narcotieos......... ... 6
Navalhas............. 8
Nlckel em bruto. .... 5
Dito em obr'a........ fi
Dito em moeda .•..... 2°foad vai,
Nitratos e nrtrttos não

classlftcados.. . . . . . . 6
Nitratos de potassa.. . 5
Níveis para engenheí-

1'08. •••••••••• •••.• 7
Níveis de arte e offl-

cios................ 8
Noras................ 8
Novilhos ... .. .. .. . .. . II
Noz·mascada......... 6
Nozes............... 8

o

übjectivas............ 7
übjectos preciosos .... 2 0}oad val.
Ditos de arte, e .Iuxo

não classrãcados. . . . 7
Obreias..... . 8
Obras de cabelleireiro 7
übuzes....... 8
Ocre........... 5
Oeutos de ouro ou

prata ~ ',' . 2° lo ad va l,
Óculos communs..... 6
Ditos de alcance e S8-

lhantes....... ..... 7
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Tabella
Odres... .•. 6
Oenometros.. .. .. .. .. 7
Oleados.............. 8
O1eo s nacionaas não

classificados .
OI e o s lubrificantes

para índustrías.. . . . 8
Oleo de Iínhaea.. . .. .. 8
Óleos nãoclassificados. 6
Onças (vide art. 57).
Oníx ...• " 2 °/0 ad val,
Opas... 6
Opalas ...•. " 0 ••• 2 %ad val.
Ophicleides . .. . .. . 7
Opiatos.............. 6
Opío.. 6
Opodeldoc . .. .. .. .. .. 6
Oratoríos .. " ". . . 7
Orchatas ". . . . 6
Ditas nacionaes...... 3
Orchideas (plantas)... 5
Orgãos.. 7
Orígones .
Ornamentos para ígre-

jas 7
Ornamentos de ferro,

bronzeououtros me-
taes............... 6

Ornato de barro, pedra
a r t í ficíaleseme
lhantes para. con-
strucções ." .•.•.... 14

Ossos....... .......... 14
Ditos em obra........ 8
Ostras em conserva. . . 8
Ditas frescas 2 A ou 4
Ourelas.............. 6
Ouro 2°I"adval.
Ouvidos para 'armas

de fogo............ 6
Ovas 2 A ou 4
Ovos 2Aou4
Oxido de ferro impuro

para fabrica, de gaz 14
Oxido de chumbo. . . . . 5

p

Pás.•..•.•_............ 5
Paccas............... 9

TabeUa
Pacotilha.. .. .. . .. . . . 6
Padiolas............. 5
Paios................ 4
Ditos importados..... 8
Paina................ 8
Painaço....... 8
PalIas.......... 6
Palanganas (vide

louça) .
Palanques.. .... .. . .. . 5
Paletots........ ...... 6
Palhas de .coqueiro,

palmeira, m j 1h o ,
trigo, canna, arroz
e outras nacionaes. 14

Palhas do Chile e se
melhantes, estran-
geiras.............. 6

Palhetas............. 6
Palhinha...... 8
Paii!hos... 5
Paliteiros de ouro ou

prata. '.' 20 / 0 ad val,
Paüteíros de louça... 6
Ditos de metal....... 8
Palltos........ ....... 8
Palmilhas............ 6
Palmitos 2 A Ou 4
Pamphletos.......... 8
Panacús......... ..... 8
Pand?iros. . . . . . . . . . . . '7
Panmros............. 8
Panellas de barro.. .. 3
Dítasde ferro ou cobre 8
Panellas de ferro a

granel (sem respon
sabilidade da com..
panhia)...... ...... 5

Pannos de qualquer
qualidade ........ .. 6

Pastilhas.. .. .. .. .. . .. 6
Patins........ ....... 6
Pannos nacionaes..... 3
Pão 2 A ou 4
Paus para tamancos. . 3
Ditos para tinturaria. 5
Papagaios (aves)..... 9
DI tos (hrinquedo). .. . • 7
Papel. 8
Dito pintado......... 8
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8

()

6
6

a
8
6

4
8
:3
6
6
()

7
8
6
6
6
e
()

5
6
6

TabelIa
Pedrahume.......... 6
Pedra-lipís .... ,.. .. .. 6
Pedra pomes.. .. . .. . . 8
Peítoraes de, couro. . . 6
Peixe fresco 2 A ou 4
Dítojem salmoura, sal-

gado ou secco, .
Dito em latas .
Pelles em bruto .
Ditas preparadas .
Peilegos ..
Pelllcas , .
Pelio de castor, lebre

e semelhantes .
Pellucia ..
Pendulas para relogios
Peneiras dearame, ea-

be110 ou seda .
Ditas de palhas nacío-

naes .
Pennas para escrever
Ditas nara enchimento
Pennáchos para barre-

tinas, de cabellos ou
pennas...... ....... 7

Pentes............... 8
Pepinos 2 A ou 4
Pepsinas............. 6
Peras frescas. . . . . . . .. 2 A ou Li
Percale.. 6
Perdizes vivas....... I)
Perfumarias. . . . . . . . . 6
Pergaminhos. . . . . . . . . 6
PeriqUitos........... 9
Permanganatos. . . . .. ti
Peroias 2 % ad vaI.
Perús ''','' 9
Perucas...... 7
Pesa-licores, acídos, e

outros instrumentos
semelhantes .

Pesos para balanças ..
Petrechos para caça ..
Ditos bellíeus ...•.....
Ditos explosivos .
Petroleo .
Peúgas ..
Pez .
Phosphatos. .
Phosphato de cal. .

Tabella

Papel para .embru11:,o
apara impressao
fabricado no Estado. 3 B

Papel velho para fa-
bricas de papel.. . . . 14

Papelão......... ..... 8
Para,fina............. 6
Parachoques. . . . . . . . • 5
Parafusos. .. . .. . .. . . . 5
Paramentos eeclestas-

tícos..• o............. 7
para11elipipedos...... 14
Para-raios ~ . . . 8«
Parasitas (planta).. . . 5
Parões 0'0.0.0.. 5
Passas .•.... o',........ 8
Pa.ssadeiras.......... 8
Passamanes ',' 0
Passaras............. 9
Ditos empalhados.... 7
Pastas de velludo, seda

ou marroquim. ... . . 7
Pastas de papel OH

papelão 0.0.. 8
Pastas de algodão. • . . 8
Pasteis 2 A ou 4
Patos................ 9
Patronas , . 6
Pavões " 9
Pavios 8
Peanhas(vide mobilias)
Peças avulsas de ma-

deira cortadas e
preparadasparacon
strueção de-caixões,
encaixotamento de
garrafas, etc .... "," 5

Peças de artüharía. . . 8
Ditas de engenho e

mais macntnísmos
para tndustria eIa-
voura......... 5

Pecegos frescos 2 A ou 4
Pechisbeque.......... 6
Pedras para calçamen-

to e construeção . . . 14
'Ditas açorianas....... 8
Ditas Iithograpbicas.. 8
Ditas de filtrar. . . . . . . 8
Ditas preciosas 2%ad val,
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Tabella
Phosphato para estru-

mar eafezaes . . . . . . 14
Phosphitos....... .... 6
Phosphoros . . . . . . . . . . 6
Photographia em ear-

tão................ 8
Photographia em qua-

dros (vide quadros).
Plas.; fi
Pianos. . .. 7
Piaçava....... 14
Picaretas e picões... . 5
Pichoã _',' 3
Picoã................ 6
Pilões................ 5
Pilhas eleetricas... . . . 8
Pílulas 6
Pimenta da India..... 8
Dita do paiz 2 A ou 4
Pinças............... 8
Pinceis........ ... . ... 8
Pínce-nez (vide oculos)
Pinhas e pinhões. . ... 2 A ou 4
Pinho (vide madeira) .
Pinos para -rodas. . . . . 5
Pipas (vide barris).
Pistolas.............. fi
Pistolões. . .. . .. .. . .. . 6
Pistões... .. . 7
Pivets medicinaes.... ti
Pixe................. 14
Placas............... 8
Plainas............... 8
Plantas vivas........ 5
Ditas medicinaes..... 6
Plaque............... fi
Platilhas de algodão e

linho.............. fi
Platina 2% ad val ,
Plumbagina.. .. .. 5
Plumas.............. 7
Pluviometros .. . . . . . . 7
PÓde pedra.......... 14
Pós de sapatos.. .. .. . 6
Ditos medícínaes não

elassificados........ 6
Poaia...... .......... 6
Polainas............. 6
Polés................ 8

Tabella

Poltronas (vide mobi-
lias)... . 3

Polvilho....... 6
Po!vora.............. 6
Polvarinhos.,......... 6
Pomadas ....... '..... 6
Pombos.............. 9
Ponchos.............. fi
Pontas de Pariz.. . . ... 5
Pontes de ferro...... 5
Ponteíros para. relo-

gios............... 6
Poroellana , . . . . . . . . . . 7
Porcos............... 10

Na secção Sorocabaeux
(tabella especial)

Porphyro bruto...... 5
Dito em obra. ........ 6
Portas, portões e por-

tadas finas. . . . . . . . . 6
Ditos embutidos .. o... 7
Ditos ordínarios. . . . . . 5
Porteiras e portões de

madeira ou ferro.. . 5
Porta-vozes ". . 6
Postes de ferro. . . . . . . 5
Ditos de madeira.. ... 12
Potassa ".. 8
Potes de barro nacto-

naes................. 3
Ditos de barro estran-

geiros ()
Pranchas e pranchões. 12
Ditos apparelhados .. " 13
Prata ·2%ad val,
Prateleiras (vide mo-

bilias) .
Pratos de folha ou

chumbo.... ........ 8
Pratos de louça (vide

louça).
Precipitados . . . . . . .. . 6
Pregos diversos...... 5
Prelos.......... ..... 8
Prensas para algodão.

mandioca e finas, se-
melhantes . .. .. .. .. 6

Ditas para escriptorio 8
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Tabella

8
8

Q\tadros com vtdros.. 7
Ditos sem vidros..... G
Quartolas (vide barris)
Quassia.......... ... . Ô
Quebra-nozes de ouro

ou prata '," 2%ad val,
Quebra-nozes diversos 8
Queijos nacionaes... .. 6
Ditos ústr1;l"figeiros.... 8
Qucrcina ... ; . . . . . . . . . 6
Quiabos. . . . . . . . . . . .. 2.A ou 4
Quilhas de jogo. . . . . . 6
Quina..... .......•... 6
Quininc ouquinino... Ô
Quinquilharias....... 6
Quitanda 2 A ou 4

6

5

8

6
8
8
7
G
5
5
6
3
6
6
7

8,

8

Tahella
Raladores não classifi-

cados •.....•.......
Rama de mandioca,

aípím e ' semelhan-
tes :....... 14

Ramalhetes artlflciaes 7
Ditos naturaes .•.....• 2 A au 4
Rapadura..... ....•.. 4
Rapé................ G
Razoiras............. 5
Raspadeiras para es-

crtptorfoa .
Raspadores para ani-

maes ...........•..
Raspas de pontas de

veado .
Raspilbas e rosquetas
Ratoeiras .
Realejos .
Rebanques .
Rebites ...........•..
Rebolos de pedra .....
Redes estrangeiras; ..
Ditas nacíonaes .
Rédeas ,
Redolças ' ..
Redomas de vidro .
Refiectares para Iam-

peões•.••••• ,,'..... ;)
Regadores. . . . . . . . . . . 8
Reguas............... 8
Relogios.............. 7
Ditos de ouro ou prata 2 %ad vaI.
Ditos de gaz ou agua. 8
Relojoaria (objectos de) 6
Relhas............... 5
Rolhas............... 6
Remedios não classt-

ficados............ 6
Reminholes , . . . . . . . . . 3
Remos .•••..•.•• ,.... 5
Rendas :..... 6
Repolhos 2 A ou 4
Reps 6
Requintas. . . . • . . . . . . 7
Rescaldelros . . . . . . . . . 8
Resinas não classifi-

cadas .... 0'0 ••• 0'0 ••

Reservatozlos. p a r ao
agua .......•.....·.·.

5
6

8

G
8

5

2 A ou 4
7
8
6
5
4
6
5

Rabanetes .
Rabecas ou rabecões..
Babates ..
Rabichos de couro .
Raios para rodas .
Raizes alímentícías .
Ditas medlcínaes .
Ditas para tinturaria.
Raladores de man-

dioca ....•.........

R

Presilhas .
Presuntos .
Productos chímicos e

preparações phar
rnaceutícas não elas-
síflcadaa .

Prumos .
Pucaros (vide louça).
Pulseiras ;. 0.0 2%ad V::ll.

Pulsometros . . . . . . . . . 5
Puzzalana............ 14
Punhaes............. 6
Punhos para camisas. G
Puxadores para gave-

tas .
Puxavantes (machínía-

mo) .
Pyroxilina ..
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6
6
6

6
14

6
3

14

5

6
6
6

7
8
3
8
6

6
8

Tabena
5
4
9
6

Safra (pó mineral) .
Sagú ..
Saguis ..
Saias .
Sal ordinario (vide ta-

bella especial)..... 4 A
Sal refinado......... 8
Saes (droga)......... 6
Ditos para fahricas.. 5
Salarnes estrangeiros. 8
Ditos nacionaes...... 3
Salgadeiras. . . . . . . . . . 8
Salitre.......... ..... 6
T)ito em hruto....... 14
Salsa 2 A ou 4
Salsaparrilha........ 6
Salvas de ouro ou

prata 2 % ad val,
Ditasde metaes e cas-

quinha............ 6
Samburás............ 8
Sandalias. . .. . . . . . . .. 6
Sanfonas..... ........ 7
Sangue de anímaes. • . 14
Sanguesugas .. .. .. .. . 6
Santonina............ 6
Sapatos estrangeíros.. 6
Dítos nacionaos...... 3
Sapé................ 14
Saphíras 2% ad val,
Sardinha em latas... 8
Sarj adeíras .. . .. .. .. . 7
Sarrafos.. .. .. . .. .. .. 14
Sassafraz .. . .. .. .. . .. 6
Saxophones e seme-

lhantes ..
Scenaríos .•..........
Sebo nacional. .
Dito estrangeiro .
Seecante .•...........
Secretàrias (vide mo-

bilias) .
Sedas .
Dita. crua. .
Sedlitz ..
Seges (vIde carros),
Selenito .
Sellas, sellins e si-

lhões .
Salva-vidas .

Sabão estrangeira.... 8
Dito nacionaL....... 3
Sabonetes............ 6
Sabres....... 6
Sabugueiro.......... 6
Sabugos de milbo.. . . . 14
Saca-rolhas. . . . . . . . . . 8
saccos de algodão e

outros do paiz... . . . 3
saccos em. retorno

(vide art. 99).
Saccharímetros ...•." 7
Saccharum, .. ... .... .. 3
8achos............... 8
Safras (bigornas). . . . . 5

Tabella
Retortas de feno..... 5
Ditas para laborato-

rios '..
Ditas de barro .
Retretes (vide mobi

lia).
Retratos (vide photo-

graphías).
Retroz .
Revolvera .
Rhum .
Dito nacíonal , .
Rícino (oleo) .
Riscado (fazendas do)

estrangeiro .
Dito nacíonal. ......•
Ripas .
Rodas. rodetes e rol-

danas... 5
Itojões............... 6
Rolhas........ ....... 8
,Rosarios............. 6
Roscas (pão)......... 4
Roseiras (plantas).... 5
Rosetas.............. 6
Rotim.. 8
Rotulas (venezianas). 5
Rotulas impressos.... 8
Roupa............... 6
Dita impermeavel... 6
Roxo-rol .. '" • . . ..• • . . 6
Rubis 2 %ad val ,
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Tabella

Samambaia. . . . . . . . . . 14
Sellarias (artigos de)

não classificadas. . . . 6
seüos..•.............. 1 %a.dval.
Sementes de capím.. . 6
Ditâl3 diversas....... 8
Seraflnas (fazendas)... 6
Seringas .•.........' . . O
Serpentinas de ouro e

pra.ta.•...•......•. 2% ad val.
Ditas de papei para

carnavaL.......... o
Ditas de bronze, vidro,

crystal, etc........ 7
Ditas para alambiques 5
Serras e serrotes..... 8
Ditos para cirurgia. . . 5
Serragens. . • . . . . . . . . . 14
Serrulberia (artigos

de) 6
setíns e settnetas , 6
settas............... 7
&xtantes............ 7
Síltoatcs puros....... 6
Ditos impuros........ 5
Sinapismos . . . . . . . . . . G
Sinetes de ouro ou

prata 2 % ad val,
Ditos diversos. • . . . . • • 6
Sinos e sinetas. . . . . . . 8
Siphões para águas ga-

zosas............... 6
Ditos de metal. .. .. .. S
Sípó ;.... 14
Sirgueiro (artigosde). 6
Sobretndos........... 6
Soda ;;
Dita em bruto........ 14
Sofás (vide mobilias).
Sola estrangeira' . . . . . 8
Dita nacionaL....... 3
Solda.... 8
Sombra de Coionia e

de oliveira........ 6
Sondas para engenueí-

ros............. ..... '5
Ditas de cirurgia. . . . . 7
Soqnetes............. 5
Sovellas e instrumen-

tos de sapateiro.. .. 8

TahelIa
Stearina... S
Suadores de sellins. . . ;;
Substancias de, .poueo

valor, uteis á, la"Vou-
ra.................. 14

Sulfatos e sulfltos; não
classitieados;....... 6

SuIfureto de carbono
(formicida)........ 14

Surdinas............. 6
Surrões '.... .. 5
Suspensoríos ..•••.• ~ . 6

Tabacoestrangeiro. . . fi
Dito nacionaL..... • . . . 3
Taboado............. 12
Ditoapparelbado..... 13
Taboleíros .. .. .. . . .. . S
Ditos com vldraça.. . . 7
Taboietas.. .. .. .. . .. . 6
Taboas de gamão.. . . . 6
Tachíns .... .;......... 6
Tachas..... 5
Tachos.............. S
Ditos para engenhos e
, fabricas. . . . . . . . . . . 5

Tacos para bilhar e
bagatella . .. .. . . .. • 7

Ta/eM................ 6
Taíagarça ... . .. .. .. .. 8
Talas de madeira para

fracturas . . . . . . . . . . 6
Talabartes para za-

bumba............. 6
Talco... ....... ....... 8
Talhas de barroestran-

geiras............. fi
Ditas naeionaes '" 3
Talhadeiras.. • . . S
Talheres de prata.·.,.. 2% ad vàl ,
Ditos diversos.·...... 8
Tamancos estrangeiros fi
Ditos nacionaes.,...... 3
Tamaras em conservas. 8
Tamarindo (bebida),

vide bebidas.
Tamarindos, frescos 2 A ou 4
Tambores (musíca). 7
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Tambores para enge-
nhos .

Tamboretes (vide mo-
bilias) .

Tanchões - .
Tanatos ' ..
Tannino .
Tanques para engenho

e casas .
Tapeçaria (artigos de)
Tapetes .
Tapioca '..
Taquara .
Taramelas de ferro .
'rarrecues "
Tarrafas ' .
Tartaro .
Tartaruga em obra

não classificada .
Dita em bruto .
Tartarugas -' ..
'I'atús .
Teares .
Tecidos estrangeiros ..
Ditos nacionaes .
Ditos metallicos .. _ .
Teclas e teclados .
Telas metalltcas .
'I'elesoopíos ..
Telhas de barro .
Ditas de vidro .
Ditas do zínoo .
Tenders de locomotiva
Tentas .
Terebentina .. ' '
Tesouras .
Thermometros .
Theodolitos .
Tigelas ,,, .
Tijolos de barro .
Ditos de mnrmore ou

louça, ,.
Ditos para Iluipae me..

tal. .
Tilburys (vide carros).
'I'imbales............•
Tinas (vide barris) ...
TincaI ......•........ ,
Tintas e tinturas não

classificadas....'....."

Tabel1<t

5

12
6
6

5
6
6
4
12
8
8
8
6

7
8
o
O
5
()

3
8
6
8
7
14
8
5

5 ou 17
7
6
8
7
8
6
14

6

8

7

6

6

Tabella

Tintas para escrever.. 8
Tintas para chitas (fa

brica de, e, tintura-
rias)............... 5

Tiuteiros '.-. '. '. . . . . . 8
Tipitis. 5
Tiras bordadas....... 6
Tira-linhas........... 8
Titulas de valor .... ., .l ?íoad val.

.Toalhas estrangeiras. 6
Ditas nacionaes.... 3
Tochas ., ()
Togas................ 6
Tardas............... 8
Tolú ,....... 6
Tomates 2 A ou 4
Toneis (vide" barrís e

art. 00).
Topazlos...-. ' - '.. 2 °/oad val.
Torcidas... . .. 8
'I'orneiras '.' ".-.. 8
Tornos............... 5
Tornais de ouro ou

prata ; 2 °foad vai.
Ditos diversos ,..... 8
Toros (madeira) .. , . . . 12
Torquezes. . . . . . . . . . . . 8
Torradores de café... 8
Tortoiras ~.. 8
Tosquiadores (machí-

na)............. .... 8
Toucas e toucadospara

senhoras.. .. . 7
Toucadores (víde mo

bilias) .
Toucinho............. 4

Na secczto Sorocabasui
(tabella especial)

Touros......... ...... 11
Trabucos. . . . . . . . . . . .. 6
Trados _.,... 8
Tranças diversas. . . . . 6
Trancas _o tranquetas

de ferro."". ...... 8
Transparentes pa.ra ja-:-

neltas.... .....•...• 8
Tra peztos. . . . . . . . • . . . 6
Trapos............... 14
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Vaccas...... 11
Vacciaa....... ti
Vn.leriana,tos......... 0
Valores não classifica-

dos 2%ad val ,

Tabel1a

Trastes (vide mobilias).
Tra;vesseiros. . . . . .. ... ()
Ditos ordinarios.... . . 8
TrJlas............... ô
Trem de cozinha" . . . . 8
Dito idem usado ..... , ;:)
Tr~nós (vide mobilia).
'1'remoços...... . ..... ,1
Trempes............. 8
Trenas............... 8
Tria.ngulos (musica).. 7
Trigo em grão.... ,L
Trilhos para estradas

de ferro e accesso-
rios ,. 5

Trinchas e trinchetas
para pintores.. ..... 8

Trincos de ferro. . . . . . 8
Trocates. . ... . ... . . .. 8
Trolys (vide carros) ..
Trombetas .... , . ... . . 7
Tubos de ferro. para

encanamento.. . . . . . 5
Ditos de barro........ 14
Ditos de vidro........ ()
TUl'binas............. 5
'l'ur/a................ 14
Tympanos (campal-

nba)............... 8
Typos..... 8

U

Ungucntos ....•...••.
Unhas deanimaes.•..
Urnas .
Ursos (vide art. 57).
Urucu .•...••.•.••. ,.
Urzella .
Utensilios domesticas,

não classificados ...
Uvas estrangeiras .. ' .
Ditas nacionaes ...•..

v

Ci
14
7

G
e

8
8

2 A ou 4

Vara::; ....•.•.......••
Va.raes para carr'o•...
Varandas de ferro ..••
Vasos .
Vassouras .
Vasador-es .
vastos em geral (em

retorno) .
Veados .
Velas de cera, cama

üba , esperrnacete ,
composição ou stea-
rína .

Ditas de sebo ..
velocípedes .
Velludo ..
Venezianas (janeílas).
Veutarolas .
Vontiladores ........•
Ventosas .
Vécs .
Verdete .
Verduras .
Vermelhão .
Vermuth (vide bebi-

das).
vernizes .
Verrumus ........•...
Vertedores .
Vosícatorios , ..
Vidrilbo .
Vidros ordínartos .
Ditos finos..•........
Ditos: íabrtcados no

Estado .
Vidro em bruto ou em

cacos (vide massa
de vidro).

~~gas · .
VImes......•.....•..
Vinagre estrangeiro ..
Dito nacional .......•
Vinho estrangeiro....
Dito de qualquer qua-

Iídade nacional .....
Violas. violões, violi

nos e semelhantes ..
Viradores de estradas

de ferro .
Viseiras .

Tabella
12
5
5
7
8
8

i4
10

8
ti
8
e
5
f)

5
f)

e
e

2A ou 4
o

o
8
8
e
8
()

7

3

12
8
e
3
e
3

7

5
7
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TabelIa
Vistas para lanternas. 7
Visgo................ 8
Vitellas........... .•• lO
Vitrinas....... ....... 7
VOlantes (rodas)...... 5
Vnlcanite............ 8

Tabe-lla

Xaropes para refres-
cos, qualquer quali-
dade, nactonaes. . • . . 3

Ditos medicinaes...... 6
Xarque ; 4
Xergas para. antmaos. 6

"W Y
\Vagons rebocados .••. 16 Yatagans............. 8Ditos desarmados ..•.. 5
Water-closst ......... 8
Water-proots (ímper- Z

meaveis) ........... 6
Whisky (vide bebidas) zabumbas............ 7

Zebras (vide art. 57)..
X Zinco em bruto ou fo-

lha ................ 5
Xadrez (jogo)......... 6 Dito em obra......... 8
Xaropes ............. 6 Zarcão ..••.....••.. , . 5

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1906. - Lauro Seoe-
riano ).11mler.

DECRETO N. 6231 - Não foi publicado no Dtaria Offieia/.

DECRETO N. 6232 -DE 14 DE NOVEMBRO DE 1906

Altera o disposto na Iettea b; n. 2, do art. 2° do regulamento
annexo ao decreto n . 3258, de H de abril de 1899,
sobre composição dos conselhos de compras da Marinha.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista a separação dos cargos de commaudant es
das escolas de aprendizes marinheiros e de capitães dos portos,
estatuída no decreto n. 6003. de 2 de maio do corrente anno,
resolve alterar o disposto na lettra b, n. 2, do art. 2° do regula
mento ancexo ao decreto u. 3258, de 11 de abril de 1899, que
:fica substítuído pelo seguinte: « Onde houver capitania e es
cola de aprendizes marinheiros: peJo capitão do porto, como
presidente, o oommaudante da escola, e o medico, servindo de
secretario o da capitania respectiva. Quando o commandante
da escola for mais graduado ou mais antigo que o capitão do
porto, será o presídente.»

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1906.18' da Itepublíca,

FItANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Julio Cesar de Noronha,
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DECRETO N. 6233 - DE 14 DE NOVEMBRO DE 1906

Creu o Lnbor-aüor-io Pharmaoeutico e Gabinete de Analysea e manda
executar o respectivo regulamento.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Resolve, de conformidade com o disposto no art. 70 do re

gulamento annexo ao decreto n. 4644, de 5 de novembro de
1902e a lei n. 1473, de ti de janeiro do corrente anuo, crear o
Laboraforio Pbarmaceutíoo e Gabinete de Analyses e mandar
executar o regulamento que a este acompanha, assígnado pelo
Ministr'o da Marinha, vice-almirante Julio Cesar de Noronha.

Rio de Janeiro, 14de novembro de 1906, 18°da Republlca.

FRANCISCO bE PAULA RODRIGUES ALVES.

Julio Oesar de Noronha.

Regulamen!o para olaboratorlo Pharmaceutico eGabinete de
Analyses,approvado por decreto desta data

CAPITULO I

DA ORGANISAÇÃü Ej no PESSOAL

Art. I'' O Laborasorio Pharmaceutico e Gabinete de Ana
Iyses tem por fim preparar os compostos chímicos e pharma
ceurlcos necessaríos ao serviço de saúde da Armada e realizar
as analyses chimíeas e mtcroscopías, na fôrma deste regula
mente.

Art. 2.° O Laboratorío tem séde no Rio de Janeiro e com-
prehende o seguinte pessoal:

1 directcr ;
1 ajudante;
2 encarregados de secção;
2 coadjuvantes;
1 eommíssario :
1 pratico;
3 serventes.
Art. 3.° O director e o ajudante serão nomeados por por·

taría do Ministro da Marínha tos encarregados de secção, os
coadjuvantes, o pratíco e o commfssarío pelo chefe do estado
maior. mediante proposta da 4& secção desta repartição, quanto
" este ultimo e da Inspectoria de Saúde Naval, quanto aos de
maís a, finalmente, os serventes, pelo díreetor do Laboratorío,

Paragrapho unico. Servirá 0'0 Laboratorío um foguista de
p. classe, destacado por ordem do Estado Maior da Armada.

Art. 4.<) O Laboratorío funccionarâ em dependencias do
hospital da ilha das Cobras, gozando, porém, de inteira autono
mia no que concerne aos serviços a seu cargo.
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Art. 5.° O estabelecimento comprehende duas secções:
a) o laboratorio pharmaceuttco ;
b) O gabinete da an,ly ses.
.Art. 6.° Em cada uma das referidas secções se:rvirão os

coadjuvantes designados pelo díreetor ,

CAPITULO 11

DAS ATTRIBUIÇÕES E DOS DEVERES DO PESSOAL

Art. 7.° Ao dírector compete:
1. o Administrar e ínspeecionar todo o estabelecimento,

como principal responsavel pela ordem e economia, sob o ponto
de vista. disciplinar e administrativo, como tambem sob o pro
físsíonal e techntco ,

2. o Rubricar as requisições de drogas e substaneías neees
sarías á manipulação e confecção das tinturas, vinhos. agu3:I
gasosas, extra-itosde outros preparados magtstraes ou offlcíses,
para o consumo do Laboratorío.

3. 0 Visar asrequisições das pharmactas, enfermarias, esta.
belecimentos navaes e os pedidos dos escarregados de secção
afim de serem satisfeitos e attendidos em despesa ao commís
sarío,

4. o Providenciar afim de ser economíea a produeção do
Laboratorío e em quantidade suffíeiente para as necessidades do
consumo.

5.° Manifestar a. producção do Laboratoríó a' apresentar
annualmente o relatoria dos trabalhos realizados e das necessi
dades do Laboratorio DO sentido de se lhe aperfeiçoarem 'osser
vlços,

ô .. o Visar as facturas e contas dos fornecedores, observando
o preenchimento das formalidades legaes e verificando a ex
actidão dos preços estipulados nos oontractos.

7.° Rubricar diariamente o livro de despesa, e em todas
as folhas os livros indicados nos arts. 22a 24, e bem assim as
folhas de pagamento.

8. o Autorizar as despesas miudas neeessarías, quando devi
damen te habilitâdo.

9. o Nomear e demittir os serventes do estabelecimento.
10. Advertir, reprehender e suspender até trea dias, os

íunccíonarios civis sob Suas ordens, observando, em relação aos
militares, os dispositivos legaes vigentes.

!l.Corresponder·se, por in termedio do ínspeotor de saude
naval, com o Ministro da Marinha, as demais .autorídades deste
Mínisterío, prestando-lhes quaesquereselareeimentosque re
quisitarem.

12. Resolver as duvidas ou questões tecbmoas -suscítadas
sobre as manipulações, e analyses, e em -geral sobre todos 08
trabalhos do Laboratorio.
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13. Fixar semestralmente a porcentagem para. as des
pezas de fa.brico, que se d~ve carre-.gar nos productos do Labora~
torto, de accordc com as _mformaçoes para. esse fim presta.das
pejo encarregado da secçao ,

14. Determinar por portaria as providencias necessarias
para a fiel observancia deste regulamento e para o bom anda
mento dos serviços.

Art. 3.' Ao ajudante compete:
1. o Zelar pela conservação dos medicamentos existentes

em deposito.
~. c Executar as determinações do director e fazer cum

príl-as fielmente, fiscalizando todos os serviços do estabele
cimento.

3. o Assignar as requisições de artigos para os fornece
dores, eonferíndo-as com os pedidos dos encarregados de secção
e respondendo solidariamente com o ccmmíssarío pela sua
exactídão.

4. o Fazer no livro de pedidos a carga ao commissario dos
artigos recebidos.

5. 0 Assignar. com os encarregados de secção, o lançamento
dos artigos diariamente despendidoscom os serviços do Laborá
torio e do Gabinete de Analyses.

6. 0 Asslgnae, com o commtssarío, a carga dos artigos re
mettídos a outros estabelecímentoe ou navíos.

7. o Representar ao director sobre a má qualidade dos ar
tigos fornecidos ao Laboratorío, ou pela demora havida em
attender <18 suas requisições e, em gOl'aI, por qualquer inobser..
vaneía das disposições contractuaes ppr parte dos forne
cedores.

8. o Assignar, com o oommíssarlo, as folhas de pagamento
conferlndo-as devidamente, e exercendo, em relação ao as
sumpto, todas as funcções dos immediatos a bordo dos navios.

Art. g. o Aosencarregados de secção compete:
1. (I Dirigir e desempenhar os serviços a cargo de suas res

pectivas secções, segundo as ínstrucções do director,
2.(1 Solicitar por escrlpto, do ajudante, afim de que sejam

requisltados dos fornecedores, os artigos necessaríos aos ser
viços a seu cargo.

3. o Declarar, no livro díario de despezas, os artigos des
pendidos diariamente na secção a seu cargo, assígnando com
o ajudante.

~. (I Relatar annuajmente ao director todos os trabalhos
effectuados na secção respectiva e 'indicar as providencias e
utensíliosnecessaríos para a melhor realização do serviço.

5. 0 Escripturar, com clareza, exactidão e asseio, os livros
indicados nos arts. 21 a 23.

Art. to, Ao pharmaceutico, coadjuvantes e ao pratico com
pete auxiliaras encarregados de secção, como for POl' estes e
pelo director determinado.
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Art. 11. Ao eommíssarto incumbe:
1. I) Receber e entregar por inventario, com as formalidades

definidas no regulamento approvado pelo decreto li. 4542 A,
de 30 de junho de 1870, todos os artigos, moveis e utensílíos
existentes no Laboratorío Pharmacentíco e Gabinete de Aua·
lyses.

2. I) Requisitar dos fornecedores os artigos necessarios para.
o consumo do Laboratorío, segundo as fnstrueções recebidas do
díreotor, por intermedio do ajudante, fazendo-Ihe .este a de
vida carga.

3.° Fazer a carga aos respectivos responsaveís dos artigos
requisitados pelos estabelecimentos, hospítaes, enfermarias,
etc.

4.° Escripturar. com clareza e asseio, segundo os preceitos
de legislação de Fazenda, a receita e despeza do estabeleci
mento.

5. I) Organizar mensalmente as folhas de pagamento de
vencimentos do pessoal do Laboratorío e Gabinete de Analyses,
com o respectivo resumo, de accordo com as ínstrucções de
30 de novembro de 1894 e demais disposições em vigor.

CAPITULO !lI

DO LAUORATORlO PlIAR;\IAGEUTICO

Art. 12. Compete a esta secção preparar os compostos
chímtcos e pharmaceuticos necessartoe ao serviço de saude da
Armada e fornecer os medicamentos requisitados pelos hos
pítaes, enfermarias, navios ou estabelecimentos navaes.

Art. 13. O fornecimento aos navios e estabelecimentos
navaes será feito mediante requisição, de aecordo com os pre
ceitos legues já em vigor.

Art. i4. O Laboratocío não adaptará fórmulas, nem pra
ticará processos de preparação que não estejam no formularia
do estabelecimento ou não tenham sido especialmente autori
zados pelo dtrectoc.

CAPITULO IV

no GABINETE DE ANALYSES

Art. 15. Esta secção realizara as analyses chímícas e mí
croscoplcas determinadas pela Secretaria de Estado, Inspe
ctcria de Saúde Naval, ínspector. do Arsenal ; dírector do Hos
pital de Marinha e chefe do Commissaríado.

Paragrapho unico , Aos chefes e díreotores das diversas re
partições do Mínísterío da Marinha cabe requisitar da Secre
taria de Estado a realização das analyses que se tornarem -ne
cessarias ao serviço.
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Art. 16. As analyses por conta de particulal>es .serão
effectuadas mediante o pagamento-das taxas- que menciona o
presente regulamento.

Paragrapho unteo. Nos casos não comprehendidos nessa
tabella o Ministro fixará a taxa que se deva cobrar, "por indi~
cação do encarregado do Gabinete.

Art'. 17. As analyses, no caso previsto pelo artigo ants.
cedente, só serão iniciadas mediante a apresentação de do
cumento authentico que comprove o recebimento da taxa pela
Pagadoria da Marinha. .

Para~rapho unlco. Para este effeito o director do Labo
ratorio offícíará ao contador da Marinha, que mandará expedir
a guia necessaria.

Art. 18. O particular que requerer analyses entregará ao
encarregado do Gabinete a amostra do producto com a decla
ração escripta da quantidade e da espeeíe, bem como o seu
nome, profissão e resldencía, si for o proprío interessado, e da
pessoa, em nome de quem requerer, Si o não for. Indicará
também a espeeíe da analysa, si qualitativa ou quantitativa.

Art. 19. O encarregado fará iascrlpção da amostra, sob
numero de ordem, em um livro de talão, indicando apenas o
numero de amostra.

Art. 20. Para cada analyse 'I} encarregado do Gabinete
fixará o tempo necessarío, exigindo nova amostra, si aapresen
tada se alterar.

Paragrapho untco , As reclamações sobre demora ou írra
gularídaue nas analyses serão feitas aodirector, que as apre
ciará devidamente, submettenão-as ás autoridades competentes,
si julgar necessarlo.

CAPITULO V

DA ESCRIPTURAÇÃO

Art. 21. A escripturaçâo a cargo do commíssaeío obede
cerá ás normas do regulamento approvado pelo decreto
n , 4542 A, de 30 de junho de 1870, e será feit~ nos seguintes
livros

a) de pedidos;
b) de remessas :
c) diario de despesa
d) de termos;
e) mappa ;nde soceorros de offlciaes, praças, etc.
Paragrapho unico. Esses livros; excepto os de soecorros com

os Inventerlos de receita e dedespeza, os pedidos e resumos
mensaes, constituirão a conta. do commíssarto, que será op
portunamente enviada á Contadoria 'para-a Hquitiação a· verí
âcação, de accordo com o regulamento citado e demais dispo
sições legaes em vigor.
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Art. 22. Cada encarregado de secção eserlpturarã um livro
de registro dos pedidos que fizerem e um livro de receita e
despeza, em que serão notadas as.. ímportancías .dos artigos
despendidos nas diversas preparações e analyses, afim de per
mittir valorizal-as devidamente e estimar com. ex.actidão o
rendimento annual do estabeíectmento,

Paragrapho unteo. Para as analyses realizadas em vir
tudo de requisição ofâcíal ooservar-se-ha.a ·tabeUa annexa ao
presente regulamento.

Art. 23. Além dos livros deter-minados no, artigo antece
dente, haverá no Labora.torio, e escrípturado pelo respectivo en
carregado, um livro de registro de produccões, devidamente nu
meradas.

Art. 24. Além dos livros determinados no art. 22 haverá
no Gabenete de Analyses, escrípturado pelo respectivo enear
regado, um livro de registro das analyaes realizadas, um
livro demonstrativo das taxas arrecadadas e outro de recibos
das substancias entregues para analysar-, na íórma do art. 19.

CAPITULO VI

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 25. O Laboratorio Pharmaceuüco e Gabinete de Ana
Iyses funecíonarão nos dias uteís das 9 horas da manhã ás 4 da
tarde.

Paragrapho uníco, Por necessidade do serviço o dírector
poderá determinar o trabalho em dias feriados ou prorogar a
hora regulamentar "

Art. 2G. Quando permanecerem em serviço. os ofâcíaes
phermaceutícos perceberão uma ração em geaeros, para sua
alimentação, na fórma do art. 66 da lei n. 1473, de 9 de ja
neiro do corrente anno ,

Art. 27. Fica extíneto o Laboratorio Pharmaceutíco que
funcciona no hospital da ilha das Cobras.

Art. 28~ Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1905.- Julio Cezar âe

Noronha.

TABiêLLA DAS TAXAS DE ANALYSES

Investigação de elemento anormal na urina (chi
mica ou míeroscopícaj : aualyso de sedimento
na urina; analyse qualitativa de calculas
e coucrecções anímaes -j mvesügação de aeído
salicylíco, materias .coran tes de anílína, um
sal, um metal ou acídos em subatancías ali
mentares, ; idem, idem. em gorduras e óleos
para íubriâcer machina ; idem, idem de saes
míneraes .organícas ou alcaloídes em medica
Executivo _ 1003
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mentes ; idem de tecidos de seda, lã. e algodão •
determinação de densidade de qualquer sub:
stancía... '.' .......•...... ~ .........• a o •••••

Investigações de substancías estranhas em sub
stancias alimentares; analyse quantdta.üva de
substaneías estranhas em generos alimentícios;
analyse quantitativa de chumbo em vasí
Ihame estanhado e solda; dosagem de acídos
nos óleos e gorduras; analyse quantitativa de
elementos normaes ou anormaes na urina,
dosagem de um metal em mínoraes ; ínvestí
g'ações de substancias toxícas em geral em
objectos .•....•....•....•...•....• 0.0 ••••••••

Analyse completa de urina; idem de sueco gas
tríco ; idem de qualquer tecido: analyse qua
Iítatíva de uma liga metaIlica; analyse chi
mica. de um producto chimico relativamente.
á sua pureza; investigação de oleos estra
nhos no alcool ; analyse completa de sal de
cozinha. "...• e •••••••• o •••••••••••••••••••••

Analyse completa de vinho, cerveja. cidra, pão,
farinha, queijo, leite, crême, vinagre e oleos,
oxtracto do carne, assucar, mel, carvão de

pedr-a, cimento ou outro producto de aspecto
terroso, petróleo, tintas a oleo ou substancías
corantes; polvoras negras e ehímícas, sabão,
liga metallica, chá, café .•• 0.0. o •••••• • ••••••

Analyse completa. de uma planta; idem de uma
agua potavel ou mineral; idem de um cognac,
rhum, kireh ; analyse elementar ele qualquer
substancía .•.. o •••••••••••••••• o ...... o ••••••
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DECRETO N. 6234- DE 14 DE NOVEMBRO DE 1906

Dá novo regulamento as Escolas de Aprendizes Marinheiros

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braztl
decreta:

Art. 1.° E' approvado o regulamento das Escolas de Apren
dizes Marinheiros, que a este acompanha, assiznado pelo vice
almirante Julio Cesar de Noronha, Ministro de Estado dos Nego
cias da Marinha.

Art. 2. o Fica revogado o regulamento annexo ao decreto
D. 9371, de 14 de fevereiro de 1885, e demais dísposícões em
contrario.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1906, 18° da Republíca.

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Julio Cesar de Noronha,
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Regulamento das [mias de Aprendizes Marinheiros, a que se
refere odecreto n, 6234) desta data

TITULO I

C A P I TU,L o
DAS ESCOLAS

Art. 1.o As escolas de aprendizes marinheiros. sob a im
mediata jurísdtccão do chefe 1'10 Estado Maior da Armada, teem
por fim preparar o pessoal para. os diversos serviçosda marinha
de guerra nacional, dotando-o com as bases sutlicientes para a
matricula nas escolas proâssíonaes.

Al't. 2. o Serão estabelecidas nos lagares determinados pelo
'Governo, classificadas e lotadas do modo seguinte:

Lotação
Classificação Aprendizes

~scoZas de l~_cZassc

Rio de Janeiro....................... 300
Bahia................ 200
Pernambuco ~ o••• o'.. 200
Ceará.... 200

Escolas de 21J. classe

Alagôas . . • .. • • .. • • .. . .. .. •.. . .. .. • • .. 100
Parahyba • .. .. .. .. .. .. .. . .... .. • .. • .. 100
Sergipe.. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. • . . .. . • 100
Santa Catharina....... 100
Rio Grande do Sul.................... IOt)

Escolas de 3'" classe

Maranhão..••••.•...•....••.••.• ~,.... 100
Ouyabá............................... 100

Paragrapho unico, As escolas de P e 21-1. classe serão com
mandadas por capitães de corveta, e as de 3100 classe por capitães
tenentes do quadro de officiaescombatentes da Armada, que,
além do tempo de embarque completo, contarem mais de quatro
.annos de posto.

CAPITULO II

DO ENSINO

Art. 3. 0 O ensino dívíde-se em elementar e profissional.
Art. 4. 0 O ensino elementar consta de: portuguez {no

..ções de grammettca, orthographia., leitura corrente de ímpres-
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aos e _manuscriptos),ealligraphia, arttbmeüca (quatro operaç-ões ,
fl."acções ordinarias e deotmaes, systema metrico e suas app!ica.':.
ções), noções de g~ogra?hia e hJ~toria do BraZil, noções do.
desenho linear, deflniçâo ne gecmetría plana e no espaço - ccn
feeçâo de mappae de serviço e lições de coisas.

Art. 5.° O ensino proâseíon.ü abrange: apparelho dos navios
de vela - nomenclatura. dos navios de guerra modernos
obras de marinheiro - nomenclatura das armas de fogo
exercíolos de infantaria e artilharia - tiro ao alvo - esgrima
e natação, gymnastíca de remos e bordejos - rumos de agulha.
sígnaes e sondagens - trabathos á escolha do aprendiz, attenta
sua. robustez e inclinação, de ferreiro, caldeireiro, torneiro ou
Iímador.

Art6.0 As escolas serão dotadas de fornos, forjas, etc .. ,
para a aprendizagem dos ofâcios de que trata o artigo antece-·
dente.

Art. 7.° Nenhum aprendiz se exercitará em mais de um
ofticiodurante o seu tirocínio escolar.

Art. 8.° Os aprendizes que revelarem vocação para qual
quer dos ofücíos mencionados na ultima parte do art. 50 terão
preferencia para a admissão nas escolas de foguistas, artilheiros·
e torpedistas.

Art. 9.° O anno Iectívo começara a 15de janeiro e termi
nará a I de dezembro, sendo a primeira quinzena desse mez
consagrada aosexames.

Art. 10. Os livros de ensino serão designados, pelo Ministro
da Marinha e 8uppridos semestralmente, como os demais obje
dos para as aulas, pelo Cornmissariado Geral da Armada. me
diante pedidos feitos pelas esoolas em principios de maio e no
vembro•.

Art. 11. Cada escola terá á sua dísposlção um navio armado
e apparelhado para os aprendizes se exercitarem nos diversos
misteres ua proftesão.

Art. 12. O commandante e offícíaes do nav-io empregarão
"todos os esforços para desenvolver a ínstrucçâo dos aprendizes.

Art. 13. O naviovíará uma viagem de ínstrucção pela
costa durante as -férias e de bordejo dentro do.porto, todas as
vezes que for possivel.

CAPITULO Iil

DA ADMISSÃO

Art. 14. Ninguem será admitttdo na escola sem provar:
I", que é brazileleo ;
2<', que tem de 1"1 a 16 anuos ;
30, que dispõe de aptidão physiea para o serviço da Ar-·

mada ;
4o~ que, finalmente, tem o assentimento do pae legitimo,

tutor, tueora, mãe víuva ou solteira e na falta destes o juiz de
orphãos,
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Art. 15. A idade e naetoualídade serão provadas por certi
dão do registro de nascimentos ou documento que produza. fé. em
juizo" a substitua.

Art. 16. A aptidão physiea será provada por laudo saní
tarío proferido :

§ 1.0 Na Capital Federal.ipela junta de saude.
§-,2. 0 Nos Estados onde houver força naval, pela junta com"

posta. de, tres clrurgiões,
§ 3. 0 Nos Etitados onde não houver força naval, pela junta.

composta de cirurgiões da. Armada o, em sua falta, pelos do
Exercito da actíva ou reformados e pelos da saúde do porto ..

§ 4 o No exame a junta de saúde observar-a, sob pena de
respousabíltdade, as instrucções insertas no aviso n . 1961, de 12
de junho de 1890.

Art. 17. Oconsentimento do pee legitimo, tutor. tutora e
mãe viuva ou soneira se manifesta por petição assígnada, re-
querendo o alistamento do filho ou tutelado. ..

§ 1.0 Si o requerente não souber assígnar, a petição será.
assígnada por outrem a seu rogo e por duas testemunhas.

§ 2. (l Em ambos os casos as firmas dos requerentes serão
reconhecidas.

§ 3.° Si a apresentação for feita pelo proprío pae, tutor ou
mãe, a petição póde ser dispensada, mas o comnnssarto da es~

cola lavrará termo, em Iívro proprío, da entrega do menor com
todos os caracteelsttcos, o qual aeré assignado pelo apresentante
e o menor ou a seu rogo, si não souberem escrever.

§ 4.° Quando a apresentação fOI' feita offleíalmente pelo
juiz de orphãoa deve ser ella acompanhada da eertídão de idade
e mais Informações.

§ 5.' Em caso algum será admittida apresentação por auto
ridade policial.

§ 6.° O Governo Iudemnizarã, na fôrma. das disposições em
vigor, as despezas com o transporte dos menores ou seu regresso
para os Jogares de onde procederem, caso'não sejam julgados
aptos, si ti verem de viajar mais de duas Ieguas para chegarem
ás escolas.

Art. 18. Reconheeida a aptidão pbysíca e estando regulares
os papeis, o nome do menor será mscrlpso com o respectivo
numero. Feito isto considera-se completo o alistamento.

Art. 19. Depois de alistado, o menor Só poderá ser desli
gado nos casos especificados no art. 30.

CAPITULO IV

DO SERVIÇO INTERNO DAS ESCOLAS

Art. 20. Os aprendizes serão divididos em quatro classes, a
saber:

4a classe - os que não sabem ler nem escrever.
sa classe - os que começam a ler e a escrever.
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2(1. classe - os quo sabem ler e escrever e aprendem,gram_
matíce e geographía,

In. classe - os que aprendem as outras disciplinas.
Art. 21. As classes terão por chefe um aprendiz escolhido.

entre os de maior merecimento e pertencente á classe dos infe
riores de que trata o art. 32.

Art. 22. Os chefes de classe teem por obrigação zelar 'pela
disciplina, boa ordem, asseio dos respectivos alojamentos, refeí
toríos e aulas, passar revista á sua classe e de tudo dar parte ao
offícíal de serviço.

Paragrapho uníeo, Nas aulas, durante a ausencía dos ins
tructores ou professores, os chefes de classes deverão manter o
silencio, tomando nota das faltas commetttdas pelos aprendizes,
afim de darem parte do occorrído ao ofâcíal ínstructor.

Art. 23. Haverá um regimento interno commum a todas as
escolas, o qual será fielmente observado depois de approvado
pelo Míuístro da Marinha.

CAPITULO V

DO TEMPO DE SERVIÇO NAS ESCor,AS

Art. 24. Osaprendizes não poderão permanecer nas escolas
além de dous annos e meio.

Art. 25. O aprendiz que completar 17 annos será remettido
para o Corpo de Marinheiros Nacionaes,

Art. 26. Chegados á. séde da administração naval serão os
aprendizes submertidos a um exame, de cujo resultado terão
conhecimento não 'só o chefe do Estado-Maior, mas tambémos
commandantes das escolas de onde procederem os examinandos.

Em ordem do dia o Quartel·General publicará o resultado
dos exames e fará as observações que julgar necessarías para o
credito ou desceedito das escolas donde provierem os aprendizes.

Art. 27. Semestralmente as escolas enviarão as turmas de
aprendizes que tiverem de se alistar no Corpo de Marinheiros
Naeionaes.

CAPITULO VI

DAS PENAS DOS APRENDIZES

Art. 28. As penas applícaveís aos aprendizes são as se...
guintes :

1. o Prisão simples.
2. o Reprehensão em acto de mostra.
3. 0 Privação de licença.
4.' Serviço dobrado.
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5.o Prisão cellular.
6. Q Rebaixamento de posto.
7. 0 Multa peeuníacía em favor do proprío peculío , não ex

cedendo a dous mezes de vencimentos.
Paragrapho uaíeo. Ao commandante exclusivamente com

pete applicar castigos pelas faltas que forero commetttdas pelos
aprendizes.

Art. 29. O aprendiz que se ausentar por .maís de tres dias
serà punido com prisão cellular por oito dias, sem prejuízo das
lições e exercícios a que for obrigado.

Paragr-apho único. Repetida a falta pela terceira vez) será
considerado desertor e transferido para outra escola de aprendi
zes, conforme ordem do Quartel-General.

Art. 30. Nenhum aprendiz será desligado da escola, sínão
por incapacidade physíca ou mental, provada, em ínspecção de
eaude, ou mãe procedimento habitual julgado por um conselho
de disciplina.

Parngrapho uníco. No caso de incapacidade o desligamento
será autorizado pelo ouartcl-General, mas no mao procedimento
Só o Ministro da Marinha poderá determinar a exclusão do
aprendiz.

Art. 31. Haverá um conselho de disciplina. escolar, com
posto do conimandaute, ímmcdíato e um offícial, com o fim de
julgar os aprenôtecs Que por mão procedimento devam ser ex
cluídos da escola.

OAPITULO VII

RECO:-'IPENS.A.S

Art. 32. O commandante da escola, tendo em attcncão a
conducta dos aprendizes e o seu aproveitamento, poderá, somente
a titulo de recompensa, honorítícà, conterir dísrínctivos c gradua
ções.

Esta recompensa. prevalecerá unicamente na escola, em
quanto o aprendia o merecer.

Art. 33. Terão matricula gratuita no Collegío Militar si
merecerem fi, distineção de que trata o art. 14 da lei n. 746, de
29 de dezembro de 1900.

Art. 34. Aos aprendizes que tiverem famílía no logar o
comman.lante poderá conceder licença para sahírem em passeio
c estarem fora do quartel por mais de um día os que, além de
bom aproveitamento, tiverem procedimento exemplar.

§ 1. o Os que não tiverem ràmüta sahirão em turmas
acompanhados por uma praça.

§ 2. o Nenhum aprendiz poderá deixar a escola. sem estar
rigorosamente uniformizado.
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TITULO II

Da administração

CAPITULO VIII

DO PESSOAL ADMINISTRATIVO

Art. 25. O pessoal administrativo da, escolas de I" classe
se comporá de :

Commandante;
Immediato ;

4 instructores;
1 círurgíão ;
I commíssarío.

Terá mais o seguinte pessoal auxiliar:
1 contra-mestre;
1 sargento;
3 eabos ;
1 fiel;
1 enfermeiro;
4 marínheíros.

Panagrapho uníeo. As escolas de 2aclasse terão menos um
ínatrnetor- e deus marinheiros e as de terceira o mesmo pes
soaI das de segunda, mas, apenas, 'um ínstructor que será o
ímmedíato,

CAPITULO IX

DO COl\IMANDANTE

Art. 36. Ao commandante incumbe:
1. o Velar sobre a disciplina, economia, material e pessoal

da escola.
2. o Cuidar na educação, asseio e bom tratamento dos apren

dizes, passando frequentes visitas em todo o quartel para, por
si mesmo, certificar-se do zelo e acrívidade de seus subor
dínados e da boaordem e moralidade da escola.

3. o Visitar amiudadas vezes as escolas e orâetnes para fa2er
idéa do adeantamento dos menores e si elles são dirigidos com
dedicação pelos respectivos ínstructores,

4.° Distribuir as matarias-do ensino respectivamente pelos
ofâcíaes e inferiores, observando-se o horario que será. orga
nizado pelo eh.ife do Estado-Maior da Armada.

5.° Conferir os dístínctívos e graduações de que trata o
art. 32.

6. 0 Applicar os castigos estatuídos no art. 28.
7. o Licenciar os aprendizes.
8. o ·Permit tir que os mesmos 'sejam visitados por suas

ramtlías.
9.° Detalhar .o serviço do quartel, como melhor convier

ã ordem e disciplina do estabeleeímento,
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10. Invocar a intercessão dos juizes de orphãos afim de
angariar menores desvalidos, demonstrando as vantagens do
alistamento.

11. Enviar ao Qnartel General o mappa mensal da escola
com referenoía a todo seu pessoal 0, de seis em seis mezes, m
formações sobre o adeantamento, conducta e aptidão profissional
dos aprendizes, faltas commettídas, castigos infligidos e outras
occurrencias que deverão constar do livro de serviço díarío.

12. Remetter, finalmente, em fevereiro de cada anno o
relataria geral do estabelecimento.

CAPITULO X

DO IMMEDIATO

Art. 37. Compete ao ímmedíato :
1. o Substituir o commandante.
2. o Informal-o de todas as occurrencías que se derem no

estabelecimento.
3.° Detalhar o serviço por delegação do commandante e

conforme for por elle determinado.
4. o Zelar para que os empregados que lhe são subordinados

e aprendízes se conduzam com toda a. disciplina.
5. o. Resolver sob sua responsabilidade toda e qualquer

questão urgente que não possa esperar pelo commandante, de
vendo logo dar parte ao mesmo da deliberação tomada.

6. 0 Píscnltzar toda a esct-íptuf-ação e despezas geraes,
7.o. policiar o estabelecimento e todo o serviço para o bom

desempenho das respeetívas obrigações, conforme se achar de.
terminado nas ordens do dia e no presente regulamento.

Art. 38. O immerJiato e a unica autoridade da escola que
se communica directamente com o commandante em objecto de
serviço mílí tal'.

CAPITULO xr

DOS INSTRUOTORES

A.rt. 39. Compete aos instructores :
1.,0 Auxilia!' o commandante e ímmedíato na manutenção

da disciplina militar e iospeccionar o procedimento dos apren
dizes, nos alojamentos, refeitorio, sala. de estudos e recreio.

2.° Dar parte ao immediato de tudo que oecorrer.
3.° Passar revista aos compartimentos da escola antes de

entregar o serviço.
3.0 Ter a seu cargo, além do ensino profissional, a regencia

de algumas' aulas de ínstrueção elementar, segundo designação
do commandante,

Art. 40, Os instruetores arraneharão na escola e fa.rão o
sal'viço como nos quarteís,
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CAPITULO XII

DO OIRURGIÃO

Art. 41. Semprejuizo do que se acha estabelecido no re
gulamento do Corpo de Saúde, ao cirurgião compete:

1.° Prestar os S61'VÍç0'1 de sua profissão ~\ todos os índí
víduos pertencentes á escola e nelía residentes.

2.° Fazer a estatística mensal e annual dos enfermos a, seu
cargo, com as,respectivas observações.

3.~ Examinar diariamente os aprendizes que derem parte
de doente, communlcando o resultado ao tmmedtato.

4.° Examinar mensalmente o estado sanítarío dos apren
dizes. declarando, por escrlpto, o nome dos que por enfee
midade se acharem impossibilitados para o serviço da marinha
de guerra. .

5. (I vtstte,r e íuspeceíonar os aprendizes na eníer-mar-ía,
sempre que lho for determinado pelo eommandante, a quem
commuutcarã o resultado das inspecções por íntermedío do tm
medíato ,

6. 0 Dar ínstrucções e pedir as providencias necessarlas para.
que o serviço da enfermaria se faça do melhor modo posstvel.

7. o Participar ao ímmedíato qualquer indicio de moléstia
contagiosa. ou epidemica que se manifestar no estabelecimento,
indicando os metes va.ra. unpedlr a propagação do mal.

8. 0 Vaccinar e' revaeeínar os aprendizes e praças quando
fOI' conveniente essa medida prophylactíca.

9. o Dar ínstrueçõcs, por escrlpto, ao enfermeiro sobre a
applícacão dos remedios, dietas e o mais que convíer ao trata
mento dos doentes.

lO. Examinar todos os víveres fornecidos á escola, os quaes
Só poderão ser acceltos com a sua approvacão ,

CAPITULO XIII

DO CO!lUlISSARIO

Art. 42. Ao commíssarío compete fazer a escrípturação da.
receita e despesa e mais serviços, de accordo com o presente
regulamentoe legislação vigente.

CAPITULO XIV

DOS YE:\CIMENTOS

Art. 43. O estado-maior das escolas perceberá os venci
mentos estatuídos no decreto n , 1473, de 9 de janeiro de 1906::

Paragrapho unícov O estado-ruenor, as praças e os apren
dizes vencerão de accordo com a lei do orçamento.
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CAPITULO XV
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DD PECtiLIO E ESPOLIO

Art. 44. Os aprendizes contrtbulrão mensalmente para a
formação de um peculío, com importancia igual ao terço do
soldo que ora percebem, a qual será depositada a juros nas
caixas economtcas,

Art. 45. Nos mezes em que os aprendizes não estiverem em
debito, por abono de fardamento ou tratamento em hospital, a
contribuição será elevada ao duplo da marcada no artigo
antecedente,

Art.45. O restante do soldo liquido da contribuição será
entregue aos aprendizes na occaslão do pagameuto, o qual se
fará com as formalidades prascrtpsaa para as praças dos corpos
de marinha.

Art. 47. As quantias depositadas e os jU1'OS vencidos eons
tarão de cadernetas que serão entregues aos contrtbututes quan
do tiverem baixa. do CQl'PO de marinheiros nacíonaes e a seus
paes ou tutores, na f<ilta. destes, ao juiz de orphãos, si durante a
inaíorídade forem os aprendizes desligados das escolas por inca
pazes do serviço.

Paragrapno uníco. Nos casos de deserção Ou fallecímento
~t ímportcncía da contribuição sera recolhida ao Thesouro Fede

r al como doposíto e reverterá para o Asylo de Invall.jos no fim
de 10 annos, sí durante esse tempo não for legalmente recla
mada.

Art. 48. As cadernetas dos aprendizes enviados para o
corpo do mario beires serão no cofre deste guardadas, sob a res
ponsabilldade dos clavloularíos, depois de Inscriptas em livro
proprío com as convenientes especificações.

Arü, 49. Quando o aprendiz for transferido da. escola, nos
Estados, será liquidada sua caderneta o remettida ao comman
daute da. escola t~ que clle se destinar, medíant» rnappa demons
trativo, em vales do Con-sto. a quantia proveniente dessa liqui
dação.

§ 1. 0 Quanclo vier dos Estados para o corpo de marinheiros
nacíouaes Ou para a escola de aprendizes desta Capital, prece
der-se-ha do mesmo modo, devendo, porém, os vales ser endere
çados ao chefe do estado-maior, que ordenara a entrega dos
mesmos aos commíssaríos respectivos.

§ 2.<) A importancía de taes vales deve ser logo depositada
de accordo com o art. 47.

Art. 50. Em geral, o serviço de escrípturação e os forneci
mentos serão feitos de accordo com os regulamentos de Fazenda
e mais disposições em vigor.

Art. 51. Quanto á escrípturação de peeulio, observar-se
hão as seguintes disposições:

l.a Serão mencionados nas folhas ele pagamento os descon
tos a que se refere o art. 44, considerando 1$ como unidade e
desprezando as fracções.
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2.' A Pagadoria da Marinha na Capital Federai e as Delega
cias Fiseaes nos Estados entregarão o total desses descontos ao
commissario mediante a competente carga em livro proprio e
á. vista de reg uisicões,

3.a. O eommissarío apresentará mensalmente á Contadoria
na Capital e às Delegacias nos Estados uma nota com as seguín,
tos declarações:

1 - Nome do aprendíz ,
2 - Numero da caderneta.
3 - Irnportancía da, contribuição. Esta nota depois de eon..

ferida com a folha. de pagamento será"pelo pagador restituída
ao commíssarío na occasíãc de satísíazer .as reg uísições e ser
virá, não só de documento de descarga ao mesmo eommtssarío,
como da certificado do commandante sobre o destino das quan
tias Insoriptas e ainda de contra-prova aos lançamentos feitos
nas cadernetas.

4 - Nos assentamentos dos aprendizes se inscreverão: o
numero da caderneta que 1h0S pertencer e as quantias deseon
tadas para a formação do peculio,

5 - Haverá um livro demonstrativo do movimento do dí
nheiro e por eIle prestara contas o commtssarto ,

6 - AS cadernetas e o dinheiro, emquanto não tiverem
ulterior destino, serão recolhidos ao cofre da 8SCOb. sob a res
ponsabilidade dos clavícuiarlos.

7 - Por occastão dos inventarias annuaes a Contadoria da
Marinha procederá a conferencia das cadernetas com as notas
dos descontos, communícando á; Secretaria de Estado o que oc
correr. Esta disposição refere-se â Escola da capital Federal,
sendo que a conferencia das cadernetas nos Estados será. feita
pela Delegacia F.seal ,

AI't. 5~. No caso de fallecimeuto ou desevção o expolío dos
aprendizes será vendido em hasta publica e o produeto recolhido
ao cofre da respectiva escola mediante as formalidades Iegaes ,

Art. 53. As Delegacias Físcaes em vista da caderneta. que
lhe será remettída pelo commandante da. escola. liquidarão. os
vencímentos do aprendiz fallecído ou, desertado e no caso de re
conhecerem debito á Fazenda Nacional, será este, desde logo, en
contrado com o producto do expolío pela fôrma mencionada. no
regulamento de Fazenda.

Paragrapho uníco, O saldo que restar reverterá. para o
Asylo de Invalídos até ser reclamado na tórma do art. 47.

CAPITULO XVI

DO :MATERIAL

Art. 54. Além do material determinado para as ofâcí
nas, as escolas deverão ter para boa. execução do art. 5° na
parte «Ensino Profissional» o seguinte: armamento de mão para
o exercícío de infantaria na. razão de ·3/4 para o numero de
aprendizes marcado para cada escola, um ou dous canhões e me-



ACTOS DO I'GDEfi ~Xl1:eUTIVO 1053

tralhaêora do systema que se julgar mais apropriado ao ensino
dessas armas - armas e mais utensilíos requisitados pelo [ogo
de esgrima - um pateo ou área contendo todos os apparelhos
para o exercício de gymnastíea - embarcações apparetnadas
convenientemente para exercíciosde remos e bordejos á vela,
devendo ser as mesmas em numero sufâciente para exercício de
metade dos aprendizes que comportar a escoía-c-agulbas de ma
real'. bandeiras para exerclclos de stgnaes e os diversos prumos
para sondagem. As aulas deverão ser guarneci.las com o ma
terial mais moderno adaptado nas escolas publicas.

CAPITULO XVII

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 55. Os cornmandantes, ímmediatos e instructores serão
nomeados por portaria do Ministro da Marinha.

Art. 50. SÔ poderão servir nas escolas os capitães-tenentes
e I'" tenentes que, além do tempo de embarque completo,
contarem mais de quatro annos de posto.

Art. 57. Oscontra-mestres, inferiores e praças serão esco
lhidos do corpo de marinheiros.

Art. 53. São conservados os logaresdo professores e
mestres actualmente existentes.

Art. 59. Os aprendizes usarão os uniformes estabelecidos
pelo decreto n. 4476, de 23 de julho de 1002.

Art. 60. O aprendiz não poderá ser empregado em serviço
particular on extranho ao regulamento da escola, ficando o com
mandante responsável pela ínfraecão deste artigo.

Art. 61. Os artigos deste regulamento relativos á disciplina
serão expostos em quadros e lidos em mostra geral.

Art. 6~. Só sera pertnittido aos paes, tutores ou parentes
dos aprendizes vlsltal-oa nas escolas nos domingos ou dias fe
riados da Republica em horas determinadas, conforme resolver
o commancaute.

Art. 62. Os cargos dos artíâces para, o ensíno .dos diversos
offieios de que trata o presente regulamento só serão providos
depoís que o Congresso consignar os respectivos fundos.

Ar.t. 64. Da caderneta de cada aprendiz conste.rã o offício
queelle houver aprendido.

Art. 65. Os aprendizes, quando forem trausportádos em
navios de guerra, terão direito a ração igual ti, que se abona ás
praças.

Art. 66. Serão elevadas ao numero de 150 aprendizes as Io
tações das escolas de ,8ergipe c Alagôas logo que o Congresso
consignar verba para as mesmas no orçamento.

Art. 67. As escolas terão ao taifa que estiver estabelecida
na lei orçamentaria,

Rio de Janeiro. l4 da novembro de 1906.-JgUo Cesarsle
Noronha,
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DECRETO :N. 62~)5 - DE 22 DE :'\OVE)..tBRO DE 1906

Abre ao Minis te r io da Guerra o credito de 2:787$500, eupple
mental' ao do art. 9°, § .1'-', da -Iei n , 1453, de 30 de deaem
br-o de 1905.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil
usando da, autorização concedida pelo decreto n. 1555, de 13
do corrente, resolve abrir ao Miuísterio da Guerra o credito de
2:7878500, supptementar ao art. 9'"', § r-, da lei n , 1453, de 30
de dezembro de 1905, para OCOO1'l'01' â despeza com o n.ugmento
de accordo com a demonstração junta, do vencimentos conce~
dído pelo citado decreto aos empregados da Secretaria de Es
tado dos Negocias da Guerl'a., no penedo de 16 de novembro a
31 de dezembro deste anno ,

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1906, 18t> da Republíco..

AFFO:-;-SO ADGUS'ro :\JOREIRA PENNA.

Hermes R. da Fonseca.

Demonstração comparativa da despeza oom os venoimentos dO Dassoal da Seore
taria de Estado dos Nagooios da Gnerra, no pariodo da 16 de novembro
a3\ de dezembro de 1906, peia lei n. 1453 de 30 de dezembro de 1905,
eodaoreto legiSlativo n. 1555, de 13 de novembro corrente.
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1: 125$000 1:462$500 337$500
2 chefes de secção , 1:800$000 2:34o.~000 Õ'1o.~OOO

5 primeiros oütcíaes :3:125$000 :3:750$000 025$000
O segundos offlclaes. 3:000$000 3:000~000 000$000
6 nmanuenees 2:25o.~000 2:700$000 4508000
I porteiro. 375%000 450~000 75$000
4 contínuos 800$000 060;';000 160$000

12:475$000 15:362$500 2:787$500

Segunda secção da. DirGcçIo (toral de Contabilidade da
Guerra, 19 de novembro de 1003.-0 i- offíclal, Alftedo E""'1l8stti
ele Sou-Z"a.-Visto, Lago,
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DECRETO N. 6236-DE 22 DE NOVE;lIlRO DE 1906

Abre ao Minis ter lo da Marinha o credito de 500:000$ para
acquistção do material ne cessar-io ao serviço de S00001'ro
mar-it.imo •

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferida pelo § 13 do art. 7° da lei
n, 145:3, de 30 de dezembro de HJ05, resolve abrir ao Minis
teria da Marinha o credito de 500:000$ para acquisição do ma
tcrfal neccssarto ao serviço de soccorro maritimo ,

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1906, 18° da Republica..

AFFONSO AUGUSTO i\JORElRA PENXA.

A.lexand'i·íno Feria de Alencar.

DECRETO N. 6.237-DE 22 DE xovsxraao DE 1906

Abr-e ao Min is ter i o da Marinha o credito de 2:712$485, sup
nlementar- á ve rha 1'"- Secretaria de Estado - do art. (j0
éla lei n • 1453,~~dc 30 de dezembro de 1905.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz il,
usando da autorlzacão conferida pelo decreto legislativo n. 1555,
de 1:3 do corrente, resolvo abrir ao Mlnisterio da Marlnha o credito
de 2:7L\?$485, supplementar á. verba p. -Secretariado Estado
Pessoal - do art. 6° da lei n. 145:], de 30 de dezembro do
auno passado, para occorrer (t _ despesa com o augrnento de
vencimentos concedido aos funccíonnríos da Secretaria de
Estado da Maclnha, pelo snpracltado decreto, de accordo com
a inclusa demonstração, de 16 do corrente a :31 de dezembro
deste anno.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1006, 18° da Republlca.

AFFONSÇ) AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Alexandrino F(I'1'ia de Alencar.

DECRETO N. 6238 - Não foi publicado no Díarío Official.

DECRETO N. 6239 - DE 22 DE XOVE:\IBRO DE 1005

Abre ao Ministerio da Justiça e Nego ci cs Interiores creditas
supplementar-es , na impor-tunoia total de 18:615$, a diversas
verbas do art. 2° da lei de orçamento do exer-cício de 1906.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art, 3° do decreto legislativo
n , 1546, de 5 de novembro corrente, resolve abrir ao Ministe-
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rio da Justiça o Negocias In:t!3riorescreditossupplomentares na
ímuortancta total de 18:615::), para pagamento, de acecrdo ~om
a demonstI'ação junta. de augrnento - de 'Vencimentos concedido
pelo 'citado decreto aos <1ssistentese 'prep,a,['adores das Facul
dades de Medicina do Rio de J<:bueil'ü e da. Bahta, <lOS prepara
dores da Escola Polytechnica e aos secretarias das roferidas fa
culdades e escola, 110 período de LO de novembro a. :·H de de
zembro deste anno ; sendo: 8:0i5$ â verba Faculdade de Me
dicina do Rio de Janeiro , 7:565$ á da Faculdade de Medicina
da Bahia e 2:975$ à ela'Escola Polytechnica. do art. 2°' da lei
de orçamento do exercício de 1906.

Rio de Janeiro, 2:8 de novembro de lD06, 180 da Republica.

AF,FO;,\SO AUG1;S'l'O :MOREIRA PEi\'NA.

A~~gusto Taoaree de Lyra.

Demonstração dos creditas supplementar'es precisos ás verbas
abaixo mencionadas do exerctcío de 1906 .pat-a pagamento
de auçruento de vencimentos concedido pelo decreto Iegís
Iatdvo n. 1546, de 5 de novembro corrente, a contar de
10 do referido mez a 31 de dezembro deste enno

N. 24-Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro:
13 assistentes a 2658 cada um .•...
16 preparadores, idem ",'
ê.preparadores núdídos, idem .
1 secretario o •••••• o • o ••••• , •

3:315$000
4:080$000

510$000
170$000 8:075$000

N. 25-Facltldadc de Medicíua da
Bahia:
13 assistentes a 2558 cada um. o' • o •

16 preparadores, idemo ••••••••• , '"

1 secretario. o'••••••••' ••••• .' ••••••••

3:315$000
4:,080$000

líO$OOO 7:5G5$OOO

N.26-Escola Polytechaica :
11 preparadores (1, 255$ cada, um ..
I secretario ............•...........

2:805$000
170$000 2:975$000

18:015$000

Primeira secção da Dtrectoria da Contabíhdade da Secre
taria da Justiça e Negocias Interiores, em 17 de novembro de
1906.~aari)alho e Sou::;a, direetor da secção, interino.-Visto
J. Bordini, dírector geral.
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DECRETO N. 0240- DE 22.DE NOYEMBRO Dfl 1900

1057

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, por conta
do-exes-ctcio de 1-906, o credito suppleruentar-.de 6iB:!150$,
sendo: 141:'750$ á verba.c-. Subsidio dQsSen-atlores - e
477:000$ oi verba - Subsidio doaDeputados,

O Presidente da República dos Estados Unidos do Braail,
usando da. autonízação concedida pelo n. ldoart.~26 .:da leí
n , 1453, de 30 de dezembro de 1005, e ouvido o T111bunal,de
Contas, nos termos do art. 7:0, § 5°, do regulamento approvado
pelo decreto n. 240~, de 23 de dezembro de 18.96" resolvo abmr
ao Mínísterlo da Justiça. e Negoeioa Jnteclores. por conta do
exerclclo de 1000,o credito supplementar de 018:75Q$, sendo:
141:750Si á verba Subsidio dos Senadores - e 477:000$ á
verba - Subsidio dos Deputados - afim de oecorrer ao pagar
mente dos subsldios dos membros do Congresso "Nacional, du
rante a prorogação.da actual sessão até o dia.2 .de dezemhco
do correnteanno.

Rio de Janeiro,22de no...rembro de 1906, 18<) da.;Repl1blica.

AFFONSO AUGUSTD ,~MOREIRA PENNA.

Augusto Taooree de Lyra.

DBOR1iJ1?O N. 62-11 - ,DE 22 DE 'l\iOVEMBRO DE 1906

Abre ao Minis ter-io da J:nstiça e Negcci os Interiores, por conta
do exer-oi oio de"1905, o cr-ed i to supplementar de 80:000$,
sendo: 30:000$ li verba-Secretaria do Senado-e 50:000$
à verba-Secretaria da Camar a dos Deputados.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autortzacãoconcedída pelo.n, l° do .art, 26.dajei
n.145::>,.d.e 30 de,dezembro do 19üf" e ouvido o Tribunal de
contasnos termos do ~~t. 70,§po,do regulamento.approvado
pelo decreto n. 24.00, de 23 de dezembro cteI8$0, í'e.~olve abrir
ao Minísterlo da Justiça e Negocíos.Interiores, por ,ç4:ptaAo ex~

ercícic de 1000, o credito supplementar de 80:000$, sendo:
30:000$ á verba-c-Secretarla do Senado-e 50:000$ á verba
Secretaria da,,camar.i1dos :Deputa,dos;, afim _déoccof;l~er ao pa
gamento das despezas com o serviço de stenographía, revisão,
redaeção, impressão e publicação dos debates do Congresso
Nacional, durante a p1'Qrog~çfiodt1. actual sessão legislativa
"tê o dia 2 de dezembro do corrente anno,

Rio de Janeiro, 22 de novembro.de 1906,·18° da Republica ,

Af'FO:'i"SO ·'AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Atr,g·gsto l'o'/I)M'CS de Mp~a.

Executivo - 1900 67
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DECRETO r,'. 6242 - DE 22 DE NOVE>IBRO DE 1906

Abre no Ministerio da Justiça e Negocio Inter-iores creditas supplc
meneares, na ímporêaucía total de 195:019$591, a diversas verbas
do art. 20 da lei de orçamento do exercício de 1906.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazi!,
usando da autorização contida no art. 2' do decreto legisla
tivo n. 1500, de I de setembro ultimo, resolve abrir ao Minis
terío da Justiça e Negocias Interiores, por conta do exercício
de 1906, creditos supplementares, na rmportaneía total de
195:019$59i, sendo: 33:J.70$ á, verba - Faculdade de Direito de
S. Paulo; 34:240$ á da Faculdade de Direito do Recífe ;
25:706$657 á da Facnldade de Medicina do Rio de Janeiro;
26:928$324 á da Faculdade de Medicina da Bahia; 27: 106$658 â
da Escola Polytechnica; 14:266$662 á da Escola de Minas; e
33:601$'<90 á do Gymnasio Nacional, para occorrer ao paga
mento, de accordo com a demonstração junta, do augmento de
vencimentos concedido pelo citado decreto aos respectivos
lentes, substitutos e professores, no período de 14 desetembro "a
31 de dezembro deste anno ,

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1906, 18° da Republica•

.AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. PENNA.

A~~gusto roeoree de Lyra,

DEMONSTRAÇÃO DOS CREDITOS SUPPLEM;ENTARES ÁS VERBAS ABAIXO
MENCIONADAS, DO EXB:RCICIO DE '1906, PARA PAGAMENTO
DE 'VENCIMENTOS, CONCEDIDO PELO DECRETO LEGISLATIVO
N, 1500, DE 1 DE SETEMBRO ULTIMO, A CONTAR DE 14 DO
I{,EFE1RID() MEZ J._ 31 DE DEZEMBRO DESTE ANNo

N. 22 - Faculdade de Direito de S. Paulo

CUl'SO superior

16 lentes, a I :070$ cada um.......
4 lentes em dísponibilídade, idem
8 substitutos, a 535$ cada um ••.•.
7 lentes, o. I :070$ cada um •..•..•

17:120$000
4:280$000
4:280$000
7:490$000 33:170$000
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N. 23 - Faculdade de Direito da Recife

Curso superior

1059

16 lentes, a 1:070$ cada nm........
4 lentes em disponibilidade, idem.
8 substitutos, a 535$cada um.....

17:120$000
4:280$000
4:280$000

Curso ennexo (extincto)

8 lentes, a 1:070$cada um....•..• 8:560$000 34:240$000

N. 24 - Faculdade de lYfedicina do Rio· de Janeiro

26 lentes, a 713$333 cada um ......
1 lente em disponibilidade, idem.
1 lente em disponibilidade, idem,

até 17 de setembro (por ter
fallecido) ..

12 substitutos, a 535$ cada um •.•.•

18:546$658
713$333

263666
6:420$000 25:706$657

N. 25 - Faculdade de Medicina da Bahia

26 lentes, a 713$333 cada um ......
12 lentes em disponibilidade, idem.
3 substitutos, a 535$cada um .....

i8:546$658
1:426$666
6:955$000 26:928$324

N. 26 - Escola Polytechnica

.25 lentes, a 713$333 cada um.•....
1 lente em disponibilidade, idem ••
8 substitutos, li 535$ cada um. , •.•
8 professores, idem idem .

17:833$325
713$333

4:280$000
4:280$000 27:i06$658

N. 27 - Escola de Minas

14 lentes, a 713$333 cada um .•••.•
7 substitutos, a 535$ cada um , ••••
1 professor de desenho, idem••.•.•

9:986$662
3:345$000

535$000 14:266$662
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N. 28 - GymnasioNacional

Internato

J.5 lentes privativos, a 1:070$ cada
um •••.•• 0,0 •• 0'0 •• 0.0 •••••••••

lente commum de hístoria do
Brazil (cadeira extíncta ), a
I :070$, metade , .

Externato

I" lentes privativos, a I :070$ cada
um•.....•. o •••• 0.0 •••••••••••

I lente em disponibilidade, idem
até 27 de outubro (fallecldo).••.

I lente commum de hístona do
Brazil (cadeira extíncta), a
I :070$, metade .

16:.0.50$000

535$000

16:050$000

431$290

535$00033:601$290

195:.019$591

Primeira Secção da üirectoría de Contabiltdade.xía Secre
taria. da Justiça e Negocios Interíores, 17 de novembro de 1906.
- Carvalho e Souaa, director da secção, interino.

DECRI!."TO N. 0243 - DE 2,2 DE NOVEMBRO DE 1906

Abre ao Ministério da Industr ía, vta cãc e Obr-as Puhlicaa :0
cre'di to de 5:859$901, eupplementar á verba 1~ do art. 14
da lei de orçamento do exer-cicio de 1906.

o Presidente da República dos Estados Unidos do j3razil,
usando da autonaacão concedida pelo decreto Ieglslatí vo
n. 1555. de 13 do corrente, resolve abrir ao Míniaterío da.
Industrta, Viação e Obras Publicas G credito de 5:859$901,
supplementar {lJ verba P do art. 14 da lei de orçamento
do exercício de 1906, para oceorrer á deilpezaeom o
augmento, de aecordo com 'a dernons'tração junta, de -venct
mentes concedido pelo citado decreto aos empregados da
respectiva Secretaria de Estado, no período de 16 de novembro
a 31 de dezembro do corrente annc.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1903, 18' da Republíca ,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Jfiguel.(Ja[.mon ,du Fin e Aimeidr,ó.
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Demonsuraçâo do. credito preciso. para occorc-er á despesa com
o auçmento de vencimentos concedido pelo decreto Iegfs
Iatdvo. n, 1.555, de 13 de novembro, corrente, aos empre
gados, da. aecreeerre de Estado, dos Negocias· da Industria,
'vteção, e.Obras. Publicas. no per-íodo de- 16 de novembrc a
31 de dezembro de 1906

1 -e
"<:' lJ!>IPOR'llAN:CIA· RE'LAiTI-

" VA AO) PEHIODO DE
'"" 1& DE. NOVEMBRO: A
>-'0 31 DE DEZEMBRO: DE
<:" 190ôo",

CATECW1:tfAS
Z,{1'j
Z~

<1: ~ c
0:2 ~,~ .;g.~~ "d:~.o g;fZ
'" """ "" "" "lO; ~-ao AS
"' "-

3 directores geraes ........ 2:700$000 322$500 9ô7$500
8 directores ou chefes de

secção, ................. 2: 100$000 258$000 2:061100
6 primeiros otãcíaea ....... 1:000$000 119$443 7lô. 58
7 segundos offlciaes ........ 800$000 95$554 6&8*878

15 amanuenses , ............ ôOO$OOO 71$666 1:074 990
1 porteiro....... . ......... ôOO$OOO 71$666 71$66&
1 ajudante, do 'porteiro..... 400$000 47$777 47$777
4 continuas ................ 320$000 38$2~1 152$884
4 C01'1'8i08 ..••••.•••••••••. 200$000 23$887 958548

Total. ....... .......... .,......... 5:859$901

Primeira Secção da Dírectot-ía Geral de Contabilídade da.
Secretaria. de Estrud:o'd'os'Negocios da Industria, Viação e Obras
Publicas, 22 de novembro de 1906.- Virgilio Gomes da Silva
Netto, dírector da secção. - Yísto - Joaquim M. l}fachado de
.Assis, director geral.
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DECREto N. 6244 - DE 22 DE NOVEMBRO DE 100S

Abre ao Mi niate r ío da Indus trfa, vtacãe e Obras Publicas o
credito es tr-aordtnarfo de i4:177$070 para pagamento de
vencimentos devidos a Augusto Guilherme Weyhl e José
Theotonio Dias.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização legislativa contida. no decreto n. 1560,
de 13do corrente mez, decreta: .

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Industria, Viação
e Obras Publicas o credito extraordinario de 14:177$070, sendo
II :438,$540 para pagamento dos vencimentos devidos a Augusto
Guilherme Weyhl, desenhista aposentado da Estrada de Ferro
da Bahia a S. Francisco, de 19 de fevereiro de 1895 a 25 de
setembro de 1004; e 2:738$.030 ao amanuense aposentado do
Correio de Gayaz José Thcotouio Dias, de 10 de março de 1808 a
22 de julho de 1904.

Rio de Janeiro, 2.2 de novembro de 1906, 180 da República.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENl'íA.

~lfigttel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 6245- DE 22 DE NOVEMBRO DE 1006

Passa á jur-isdicçâo da Alfandega de Corumbá a Mesa de Rendas de
Bella Vista, no Estado de Matto Grosso.

O Presidente da Republíca dos Estados Uoidos do Brazil,
nos termos do art. 2', n, 3, do decreto n, 6272, de 2 de agosto
de 1876, decreta:

Art.!.' A Mesa de Rendas de BeUaVista, que está sujeita
á jurísdicção da Delegaeía Fiscal no Estado de Matto Grosso.
passa. â jurisdicção da Alfandega de Corumbá, no mesmo Estado.

Art. 2.Q Ficam revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1906, 18' da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

David Campista.

DECRETO N. 6246 - DE 22 DE NOVEMBRO DE 1906

Abre a o Ministerio da Justiça e Negocias Interiores ore di toa
supplementar-ea às verbas 16, 20 e 38 do arb, 2° da jet
n, 1453, de 30 de dezembro de 1905.

O Presidente da República dos Estados Unidos do.Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto Iegíslativo
n. 1564, desta data, resolve abrir ao Ministerio da JUStIÇD, e
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13:649$800
12:960$000

71 :889$200

8:260$000
5:440$000

Negocias Interiores creditas supplementares, .na impOl'ta~cia
total de 322: 108$492 a diversas verbas do art. 2' da lei de
orçamento do exercício de 1906, sendo: 2:958$ á de n, 16
Casa de Correcção-para pagamento de pensões; 272:370$700
á deu. 20 - Assísteneia a Alienados- para varías despezas do
Hospicio Nacional, constantes da tabella junta; e 46:779$792 a
de n, 38 - Corpo de Bombeiros - para soldos de reformados.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1908, 18' da Republlca ,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

A.ugusto Tcoores de LJ,a.

'I'abella dos auçmentos de creditos abertos ás consignações
abaixo mencionadas do Hospicio Nacíonal, e a que se reter-e
o decreto n, 6246, desta data

Alimentação e combustível. 150:358$000
Medicamentos, vasilhame, drogas, apparelhos, etc. 5:000$000
Lubrificantes, estopa e sobresalentes para a usi-

na electrica... .. 2:865$000
Objectos de expediente, livros, almanaks, etc.... 1:970pOO
Acquíeíção e concerto de moveis, instrumental,

utensílios '" , ............•...
Conservação do prédio e material rodante .
Fazenda, calçados, aviamentos, lavagem e engom-

mado de roupa .
Fumo e artigos para fumar, aluguel de linha tele

phoníca, ete., despesas miudas e eventuaes•.-.
Carvão para a'usina eleetríca .

272:370$700

Primeira Secção da Dírectoria da Contabilidade da secre
taria da Justiça. e Negocias Interiores, 22 de novembro de
1906.-Ccwvallw e Souza, director da secção, interíno.-J. Bor
di/ti, director geral.

DECRETO N. 6247 - DE 29 DE NOVEMBRO DE 1906

Altera o plano de uniformes mandado observar pelo decreto
n, 6195. de 24 de outubro ultimo.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que lhe expoz o contra-almirante Ministro da
Mar-Inha, decreta:

Art.!.' A gola da farda do l° uníforme, de que trata. o de,
ereto n. 6195, de 24 de outubro ultimo, será, para os offícíaes
superiores, em pé, um pouco arredondada na frente,. com um
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vivo bordado ai smro de fio de ponto real com otn.0.05 delargura?
t~ndo" 110' IllterlOl' tlma;· onda bordada a. canetilho fosco com
Om~'006 e no extertoruma guarnição de cor~ão de ouro. O itité~

rior4oaugulo da gola ter-á uma ancora deítada, d'eOm,036, com
6.'.ariUho I~itra a, rrente, bordada a paâbeta de prata; conforme o
desenho annero.

§; 1.0 Os ofâcíaes subalternos-usarão a mesma- gola; sendo.
porém; o vtvo apenas guacnecítío-tnteríormente com um cor
dão de ouro e ,a ancora bordada a palheta de ouro.

§ 2.° As'passadeirasserão fixas.
Art. 2. (I Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1906, 18' da Republíca ,

Ai"FONSO AUGUSTO MOItl<)IRA PENNA.

AJe:;candHno Faria' de Alenca:r~

DECRETO N. 624s - DE 29 DE NOVEMBRO DE 1906

khr.é a'(.r Ministe.r,io ela Marinha o crédito de 55:000$ para attender- ás
despesas autcrIaadas pelo § 60 do art. 70 da lei fi. 1453, de 30
de dezembro ele 1905.

o Presidente da Republrca dos Estados Unídos do Brazil,
usando da aut<:>rizaçâocorlfe'rida ao Poder Executivo pelo § 60

do art. 7.' darei n, 1453,de'30 de dezembrode 1905, resolve
abrir ao Ministerio c]a;' Marínha o credito' de 55:0008, sendo
35:000$ para ínstallação, em pavilhão anuexo ao Hospital de
:M~rinhaf de' uma' sala de operações e curauvos ezn rigor da
ch~urgia ~odierna~ comtodos os- apparelhos ímpreseíndíveís, e
20:000$ para acquislção de instrumentos címrgtcos de quo na
careneta.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1906, 180 da Republiea,

AFFONSO' AUGUS'to' MOREIRA PENNA.

Alexandrino Faria, de Alencar.

DEC,RETü N.,6249-DE 2D DE ",OVEMBRO DE 1906

Abre ao Ministor-ío da Justiça ,0 Negocies. Ihteriol'eso credito ex
traord'ínario de ~:810$741' para pagamento dá gTatifIcaçíio a qtle
tem direito' o prOfessor (to:' Inetítuto Nacional dos Surdos-Mudos
José Rabello Leite Sobr-inho.

O Presidente da Repubfica dos Esta.dos Unidos do Brazil,
usando da. autorização coneedíd. pelo decreto legíslaüvo
Ri 1529. de 15 de outubro findá, resolve abrir' ao Ministerío
da. Justir.n. e Negocios In:teriore's acredito extraordínarío de
9,:810$7'47 para pagamento dw graüâoação a, que tem, direito?
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no-penedo de 22 de marco de 1899 a 15 do referido mez de
outubro, o professor do Instituto Nacional dos. SurdDs-Mudos
José Rabello Leite Sobrinho. "por haver Ieccíonado cumu...
Iatívamente nas cadeiras do 5°- e 66 annos do mesmo instituto.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1906, 18' da ReJ)llhlica.

AFl<~ONSO AUGUSTO MOREIRb. PENNA.

Augusto l:a1Jares de LY1o'a.

DECRETO N. ü250 .- 'DE 2D DE !'iOVE;\IBRO DE 1906

Abr-e ao Minis ter io da 'Fazenda o cvedi to de 6:492$940 para
pagamento ao tenente-coronel José Paus tíuo da Silva. em
virtude de sentença j ud.íci a r ia '

O Presidente da Renublica dos Estados Unidos do Braxil ,
usando da autorização contida no art. 20, n. 18,da lei n. 1316,
de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33 da de
n. 1453; de 30 de dezembro de 19D5, e a que se refere o de
creto n. 5875, de 27 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o Tri
bunal de Contas, na conformidade do .art. 2&, § 2&, n. 2. lettra c
do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896: "

Resolve abrir ao Minisferfo da. Fazenda o credito de
ô:492$94ü para cumprimento da,' carta "precatona expedida
'Pelo jui~ federal da,I<" ViJ.,r(~, do Dístrtcto Federal em 16 de
agosto Ultimo, requisitando o pagamento de principal e custas
â que foi cendemnada.« Fazenda Nacional por sentença, do
mesmo juiz, proferida, 11 ü1V01' dotenente-coronel José' Faustino
da Silva- e confirmada por aceordâo do Supremo 'I'ríbunal. Pe
doral 11. 1076, de l..G de setembro de 1905.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1906, 18& da Republíca ,

AFFO:K80 AUGUSTO MOREIRA. P,ENNA.

David Campista.

DECRETO J'(. 62.51 - DE 29 DE NOVEMBRO DE 1906

Abr-e eo.Miaisterío.da Fazoürla °credite exn'acrdínarío dc 2:593$689,
ü;tl'o,. e 166:1;.74$9513, papei, para pagamento do dividas de exerci
CIOS Itndoa.

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
usando da antorízacão contida no, decreto legislativo n. 1553,
de 12 do corrente:

Resolve aQf,ir ao Mínieterio da Fazenda, o credito extraor
dínarío de 2:593$689, ouro, e 166:474$956, papel; para eüectuar
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6:541$930
1l$472

10:2888231
51:195$594

25:555$000
2:582$217 72:894$201

2:593$689 166:474$956

1906, 18° da Republíea ,Rio de Janeiro, 29 de novembro de

o pagamento das dividas de exercícios findos, constantes da 1'8
lação seguinte:
MiniBterio da Justiça e .Negoclos

Interiores. . . • . . •
Ministerio das Relações Ext'eriores.
Ministerio da Marinha •
Ministerio da Guerra. . • . .
Ministerio da Industria Viação e

Obras Publicas • •
Ministerio da Fazenda •

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

David Campista.

DECRETO N. 6252 - DE 29 DE :;XOVE)1BRO DE 1906

Declara sem effei to o decreto n. :1935, de 1.4 de janeiro de
1895, que concedeu autorização á Companhia íngleaa «Tbe
Royal Insurance Ccmpanv» para eatabeleccr uma agencia
no Estado do Par-anâ ,

O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Resolve declarar sem etreito o decreto 11. 1935, de 14 de

janeiro de 1895, que coucedeuautorízação á. companhia íngleza
The Royat Insurance Compan-y para estabelecer uma agencia no
Estado do Paraná, visto ter a mesma companhia. resolvido
cessar as suas operações naquelle Estado.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1906, 18° da Republíca,

AFFONSO AUGLíSTO 110REIRA PENNA.

David Campista;

DECRETO N. 6253 - DB 29 DE NOVEMBRO DE 1906

Concede autorização à Companhia" Mannheimei' Wersichcrungs Ge
sellschaft" para estabelecer uma agencia na cidade de Mànéos ,
no Amazonas.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Mannheimer Versi~

cherung$ Geuztschatt, autortzada a funccionar pelo decreto
11. 9727, de 19 de fevereiro de 1887:
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Resolveconceder autorização á mesma companhia para es
tabelecer uma agencia na cidade de Manãos, Estado do Ama
zonas, observadas as condições impostas pelas leis vigentes ou
que vierem a ser estabelecídas.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1906, 18' da Repubüca,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

David Campista.

DECRETO N. 6254 - DE 29 DE NOVEMnRO DE 1906

Concede igual autorização â mesma companhia 1)81'30 a cidade do Rio
Grande.

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Mannheimei Versi.
che'Y'ungs Gesellschaft, autorizada a funecionar nelo decreto
n. 9727, de 19 de fevereiro de 1887: ~

Resolve conceder autorização á mesma companhia para
estabelecer uma agencia na cidade do Rio Grande, Estado do
Rio Grande do Sul, observadas as condições impostas pelas
leis vigentes ou que vierem a ser estabelecidas.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1906, 18' da Republíca.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

David Campista.

DECRETO N. 6255 - DE 6 DE DEZEMBRO DE 1903

Ahre ao Ministério da Fazenda o credito de 40:000$, supplementar f'ã
verba - Ajudas de custo - do orçamento para o eserclcío de
i906. .

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 1578 A,
desta. data, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de
40:000$, supplementar á verba n, 22 do art. 25 da lei n. 1453,
de 30 de dezembro de 1905, para oeeorrer ao pagamento de
ajudas de custo até o fim do corrente exercícío,

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1903, 18' da Republíca,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Da11id Campista.
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DECRETO N. 62""05 A - DE (\ DE DEZEMBRO DE 1906

Abre ao Mínisterío da' Justiça-e Negocies Interiores o credito de
1:070$~ supplenrentar á verba n. 28 do art-. 20 da- lei de orca
mente do cxerclcío de 1906.

O Presidente da Republica dos Estados Unidosdn Brazíl
usando da.autorização contida no art. 2° do decreto legislativo
n, 1500, de I de setembro ultimo, resolve abrir ao Ministerio
da Justiça e Negocies Iuteriures o credito de 1:070$, supple
mental' á verba n. 28 do art. 20 da lei de orçamento do exer
cicio de 1906, para occorrer ao pagamento do augrnento de
vencimentos, de acoordo com o citado decreto, ao lente priva
tivo de italiano (cadeira extíncta) do Ex:teI'na~o do Gymnasio
Nacional Alberto Desnelle, de Gervais, no periodo de t4 de se
tembro a 31 de dezembro deste anno, visto não ter sido incluído
na demonstração annexa ao decreto-no 6242-~ de 22 de novembro
flndo, por figurar na tabeíla explicativa. com a designação de
professor, quandoé lente, contorme.fcl.reconhecído-pela apostílla
feita em 23 do referido mez de novembro; no ti,tulo de sua, no
meação.

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1906, 18' da Republíca,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PERNA.

Augusto Ta'VIZ?'es de Lyra,

DECRETO!\'. 6250 - DE 6 DE DEZ""BRO DE 1900

Approva os planos e orçamento, na impo'tta:uciude?'G8:úúí$155, do
trecho da muralha do caos em construccão no porto de Manéoa,
a paa't.ir- da ram.pa do Mercado em dirccção á parte -já con
stt-uida ,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
attendendo ao que requereu a Companhia Ma'"tui-os Horbour ,
Limited, decreta:

Artigo uníco, Ficam approvados os planos e orçamento que
comeste baixam, devidamente rubricados, na ímportancía de
568,001$365, do trecho de eaes construido uo porto de Mànãos,
durante osannos delg05~I906,e na extensão de 111 m,O, a
pa.rtir da rampa: do Mercado; em- díreeçâo á· parte an-teriof,:",
mente construida-; devendo ao !,I~ferida. despsza ser levada; cppor
tunamenteã conta do capital da Companhia Mandos Earbowr,
Limited', nos termos da clausula' X:V:I do decreto fi. 3725, de
1 de agosto de !SOO, mouttícada pelo decreto n, 6191, de 23
de outubro do corrente- anno,

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de i906, 18' da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
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DECRETO N. 6257 - DE6 DEDEZEMBltC DE 1906

1069

Publica a adheaâo da Republtca do.Equador aos .êccordos vrelativos
ao serviço de valesIpostaes e'á 'troca de cnoemmendas postaes,
concluídos em 'Washington em 15 de junho'dc'l&G7.

O Presidente da Republíca dos. Estados .Unidos do Brazil
faz publica a adhesão da Republíca do Equador aos aecordos
relativos ao serviço de vales postaes e â.troca. de eneommendas
postaes, concluídos em Washington em 15 de junho de 1897, se
gundo a eommunicação do Presidente da. Confederação Suíssa
datada de 7 de novembro do corrente anno ao Ministerio das
Relações Exteriores, cuja traducçãc offlcíal a este .aeompanba.

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1906, 180 da RApublica.

AFFONSO AUGUSTO 'MOREIRAPENNA.

Rio-Branco,

TRADUCÇÃO

Berna, 7denovembro de 1906.

Sr. Ministro.
Emnetadatadade Quito,de 6 de agosto ultimo, o Sr. ,wIi~

-nístro.dosNegocíos Estrangeiros da:Republica "do Equador nos
informou da adhesão do seu Governo ao Aeeordo concernente
.aoeer-vlço dos vales posraese.a conveneão reíatíva.a troca. de
encommendae postaes, concluídos em Washington em .15 de
junho de 1897.

Em cumprimento do art. lOdo dito aecordo, do artigo 18
da Convenção precitada e do artigo 24 da Convenção Postal
Universal, temos.a honra .de notificar esta. adhesão a V. Ex.
pela .presentenota, .. qual juntamos uma eõpía textual da nota
do Mínísterio dos Negocias Estrangeiros da Repubhna doEquador.

Comoo Governo do Bquador.reclama a faculdade de cobrac
urna.sobretasa superiora 25',centimos por pacote, de conformi
dade com o antigo 18, § 2(l,da Convenção ,relativa á troca de
encoramendas postaes, de 15 de junho de 1897, o seu pedido de
adhesão á mesma Convenção só poderá ser considerado admít
tido 8i,no prazo de'seis mezes, nenhuma obleeção fôrapre ..
sentada.

Os equivalentes. segundo os quaes a Ad.illinistração dos
Correios do Equador cobrará as taxas dos pacotes postaes são
fíxados em 10centavos por 50 centimos e em 5 centavos por 25
centavos.

Accrescentaremos que estamos ainda em correspondencia
com o Ministerío dos Negocias Estrangeiros da. República do
Equador em relação á data; a partir da qual é valida a adhesão
ao aceordo relativo ao serviço de vales postaes 8, uma vez in-
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formados sobre esseponto, pediremos â. Secretaria Internacional
da União PoBlal Universal que notifique essa data ás Adminis
trações postaesdospaízes contractantes.

Queira acceítar, Sr. Ministro, a segurança renovada da
nossa alta consideração.

Em nome do Conselho Federal Suisso
O Presidente da Confederação,

L. Forrer ,
O Chanceller da Confederação,

lUngie'l'.

'I'radueção,
Cópia.
Republica do Equador.
Ministerio das Relações Exteriores.
Quito, em 6 de agosto de 1906.
Exm. Sr.
Tendo o Governo Nacional resolvido acceitar as Convenções,

Protocollos e Regulamentos de vales e de encommendas postaes
da União Postal Universal, tomo a liberdade de levar ao conhe
cimento de V. Ex. esta resolução, em virtude da qual a Repu
blíea do Equador adhere ás Convenções de vales e de encom
meadas postaes, celebradas em Washington em 15 de junho
de 1897.

A Repnblica do Equador fixa os seguintes equivalentes para
a percepção do porte das encommendas:

dez centavos porcada cíncoenta centímos ; cinco centavos
por cada vinte e cincocentimos.

Em vista das diftlculdadp~ que os nossos meios de transporte
apresentam nointeriordopaís, a República do Equador reclama
a faculdade de perceber nm sobreporte de setenta e cinco
centimos porcada encommenda ,

Em confor-midade do § 2' do artigo 18 di' Convenção de
Encommenda~, rogo a V. Ex. que se digne de submetter á con
síderaeão dos paízes interessados" nossa petição reiativa ao
sobreporte de setentae cinco centimos.

Digne-seV. Ex:. aoceítar as seguranças de minha mais.
alta e distincta conslderação,

(Ass.) Manael l1fontalvo.

Ao Exm, Sr. Presidente da Confederação suíssa,

Berna,
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DECRETO N. 6258- DE 6 DE DEZEMBRO DE 1906

1071

Abre ao Ministerlo da Industr-ia, Viacão e Obras Publicas o credito
especial de 660$ para occorrer ao pagamento dos vencimentos do
chefe de secção, áddido équella Secretaria de Estado, Rubem 'I'a
vares, correspondentes ao per-lodode 28 de novembro a 31 de de
zembro de 1905.

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização contida no decreto legislativo n, 1579,
desta data, decreta :

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Industria, Viação
e Obras Publicas o credito especial de 660$ para occorrer ao
pagamento dos vencimentos de chefe de secção, addído áqueIla
Secretaria da Estado, Rubem Tavares, correspondentes ao pe..
riodo de 28 de novembro a 31 de dezembro de 1905.

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1906, 18' da Republica,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA;

j}figuel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 6259 - DE 13 DE DEZEMBRO DE 1906

Abre ao Mínisterio da Fazenda o credito de 2:858$400 para' paga ..
mente da differenca de soldo ao soldado reformado do Exercito
João de Magalhães Faria,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazll,
usando da autorização contida no art. 3° do decreto legisla.tivo
n, 1478, de 19de maio do corrente anno:

Resolve abrir ao Mínísterío da Fazenda o credito de
2:858&;400 afim de Decorrer ao pagamento da diíferença de
soldo devida ao soldado reformado do Exercito João de Ma
galhães Faria, de 14de novembro de 1866 a 31 de dezembro de
1905,conforme a liquidação feita pela repartição competente,
DOStermos do art. ;:.0 do mesmo decreto legislativo.

Rio de Janeiro, 13de dezembro de 1906, 18' da Republíca,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. PENNA..

David Oampista"

DECRETO N. 6260- DE 13 DE DEZEMBRO DE 1906

Abre ao Ministerio da Juatica e Negocias Interiores o
credito especial de 8:935$~B3, para pagamento ao bacharel
Franklin Americo de Menezes Dor-ia {Bar-ão de :Loreto)
de vencimentos corr-espondentes ao per-lodo de 1 de maio
de 1905 a 27 de outubro de. 1906.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brasil,
usando da aútorízação concedida pelo decreto legislativo
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n. 1581 desta. data, resolve abrir 'ao Mínísterto da Justiça e
NcO'ocios Interiores o credito especial de8:.935$48B para paga
me~to'ao bacharel :E'.r:auklin Ameníco de .MenezesDccía (Ba;ão
de Loreto) de vencimentos na qualidade de lente, em disponí
bilidade,de rhetorlea, poeticae littera,tuI'P, uaeíonaf do
imperial Collegio de Pedro Il, hoje Gymnasio Nacional, 001'*
respondentes ao período de 1 de maio de 1905 a 27 de outubro
de 10906, díaanteríor ao do seu falíecímento,

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 190G, lS(\da Repnbllca ,

AFFONSO AUGVSTO MOREIRA BENNA•

.ilugus,to Tavares de l.,YJoa.

DECRETO N. 6261 - DE 13 DEl DEZEMBRO DE 1900

Abre ao Ministerio da ,lusti~.~ e Neeooice Interiores o or edi to
especial de 30:000$ par-a despeaae com a representação
do Bcasil no 3° Congresso Medico Latino Americano.

O Presidente da Republlca dos Estados Unido do Brsaíl,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo
n. 158:1, destavdaua, resolve abri:r ao Mlnístenio da Justiça .e
-Negocias Interiores o credito especial de 30.,000$- para oecorrer
ás despezas com a representação do Brazil no 30 Congresso
Medico Latino Americano, que se deve reunn- em janeiro de
1007 em Montevídéo,

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1906, 18° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

4ug.usto Tavares de, Lyra.

DECRETO N. 6262- DE i3 DE DEZEMBRO DE 1906

Approva os planos e plantas apresentados pela «The Rio
de Ja,neiro·T·r;amway Light and Power- Company, Limí ted»,
para (J. .cons txucção das linhas de transmissão de energia
elec tr-ica derivada da usina do Rio das Lages e declara
desapr-opr-iados os pr-édios e terrenos compr-ehendidcs nos
r efeeides oplanos ,

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao-que requereu a 'Jlhe Rio de JaneirJJ'J!ramway
'Light .·and Poioer OmnFa-ny. Limited, e n~ eeníormídade do
disposto nos decretos n, 56{6, de 22 de agosto e n, 5690, de
20 de setembro de 1905, decreta:

Art. 1.0 Para. os fins exarados nos referidos decretos é
declarada de utilidade publica a desapropriação dos terrenos e
bemfeítorías, situados no Dístrícto Federal " constantes dos
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planos e plantas a que se refere o art. 2' deste decreto.
para o effeito da posse destes ímmoveís, necessarícs á rrnme
díata execução das obras e construeção das linhas de transmis
são de energia electrica, derivada da usina hydraulíca qne a
mesma companhia está construindo no Rio das Lages, no
Estado do Rio de Janeiro, com destino a esta Capital,

Art. 2.' Ficam approvados os planos e plantas apreses
tados pela companhia, os quaes com este baixam, rubricados
pelo director geral de obras e viação da Secretaria de Estado
da Industria, Víação e Obras Publicas. e "igualmente fi'Cam
desapropriados, lia forma da. legislação em vígon, em favor
da mesma companhia, os predios e terrenos eomprehendídos
naquelles planos.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1906, 180 da Republíca.

AFFO:'<iSO AUGUSTO Mo:a::HJRA PENNA.

ltligueZ Calmon dte P~n e Almeida.

DECRETO N. 6263 - DE 13 DE DE7.EJIBRODE 1906

Abre ao Minis ter ío das Relações Exteriores o credito de
99:133$299. ouro, supplementar as verbas 5a.. na parte do
pessoal, e 6;), do art. 50 da lei u , 1453, de 30 de dezembro
de 1905, afim de dar execução ao disposto no decreto
n , 1561 At de 22 de novembrc de H>06.

o Presidente da Republtca dos Estados Unidos do Braztl,
Usando da autorização concedida pelo art. la do-decreto

n. 1561 A, de 22 de novembro de 1906,
Decreta:
Artigo unico. Fica aborto ao Mínisterio das Relações Exte

riores o credito de 99:1:33$299, ouro. snpplementar ás verbas 51.1.,
na parte do pessoal, e (P do art. 50 da lei n. 1453, de Sô de
dezembro de 1905, sendo 1:8:133~99 para a verba, 5a, afim de
Decorrer ao pagamento da ditferença de vencimentos a diversos
membros do Corpo Diplomatieo entre os que foram fixados na
referida verba e os fixados pelo decreto n, 1561 A, de 22 de
novembro de 1906, e 81:000$ para a vcrba ô-, afim de OCOO1'1'B1'
ao pagamento da ajuda de custo dos fuuccíonar-los nomeados
para,os novos legares creados pelo referido decreto.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1006, 18' da Repubüca,

Executivo - 1903

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. PENNA.

Rio-Branco.
os



1074

Deln().nstraçã;o do c:redito neoeeeemo para occozeer ás despesas.
seteetvas ti" execução do decreto n, 1561 A~ de 22 de.
novenl:bro: de 1906,. no perãodo de 2·7' de ztcvembz-o a 31
da,dezembr(). de 1,906

13:iJOO$OO()

12:000$ 12:000$ i: 133$333

1O:0~' 24:600$ L511$108,

1:322$220

1,700$000,

1:133$328

3:777$770
1 :888$880

,. 5: 066$660

- .. 10: 506$000

8:000$ 36:000$

&:000;\ -
6:~ 100:600$

6:000$ -

1&:600$

N1\'l'URBZA DA DESPEZA

Ministl'O Res i d en t e em
Cuba e na.America oen-
trai ..••.............. '.... -

Enviado Bxtraordinario e
Mini~tro Plenípcteneíarío
1m Hóllandar. . . .. •. . ••.. . 

2' 'Primeiros 8'e c J!etaríos
eóm' maís de 10 annos
de aerviço eifectIvO'... 6:000$

4 Primeiros S e c r e taríos
ê'OIíl ntais do' eínco
llnIlú& de serviço eife-
ctivo...•..•......•..• 6:000$

6 Prímeíros S e c r etaríoe
com menos de cinco
~o::t dê serviço' eife-
étivo•.••............. 6 :000$

5Pl'ÍmélrOIi Se e r etaríos
(ílOIlleàçõe3 novas).. . • 'A~'

2O'sejlIlndos Secretaries... 5:0Wi"i
j(}S8gjlndosSooretal'ios (no

I118"ÇãeS novas)...... -
Pát'âil(judà de custo ao:M!

fi~tro Re~idente em
Cuba. e na' America csn-
tl-aI~: ..".: :'; .s., •• ,.,··._.••.· , -

Para ajuda. de custo ao En
viadO Exlraordinario e
Minilllio P1enipotendario
na.Hollanda ••.• I ••••••• ,: -
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Para ajudas de: custo e.c!n-
co novos Primeiros Seere-
brios á razão de 6:680$'
cada UU1 ••••••••••..••••• - - - 30:806$000

Para ajudas de custo a seis
novos Segundos. Secreta-
rios à, razão de 4-:5'00$ i
cMa u1n ........ '.. :; ..... - - - 27:000$000

Total ............. ...... ........ .. ...... 99: 133$299

QU(~rta secção da. Secretaria de Estado das Relações Ext0
ríores, 13 de. dezembro de. 1006..- O Direotor, -Luiz Leopoldo
Fernandes Pinhoi?'o.

DECRF:ro N. 6264 - DE )3 DE' b'JZEMBIW DE1006

Appr-ova as plantas para O prolongamento da Avenida Beira
I1Iar até a nova rua parall ela á Avenida Centr-al, e declara
desapropriados os pr-ed'íoa nallas comprehend ídos .

O Presidente da República dos Estados. Unidos do··Brazil
decreta:

Art , Lo Ficam approvadas .as plantas para ,0, prolonga
mento da Aventda Beira- Mar até a nova rua pa:raJleIa;· á~ Ave
nida Cent1~a;1 c que 00111 este baixam, rubrfca(ra8p~bdh'úctor

gerar dê' obras e viação da Secretaria de Estado .da -ImfuRI;ria.
Viação e Obras Publicas.

Art. 2," Picam.outroslm.desaproprlados, na iorro" d~ Iegís
las~ão em vigor, os predíos necessartos para esse flm sob ns, 39,
41',43,45,47. 49t 51j 53, 55, 57 é 59'da. rua. deSaIitaLuiia.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1006, 18° da Republíca,

AFFONSp AUGVSTO MOREIRA PE..."\i\l.·L

Miguel Calmon du Pin e Almeiãa.
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DECRETO N. 6255 - DE 13 DE DEZEMBRO DE 1906

Autoriza a ./< Compaguíe Fraucaiae des Cables Telegraphiques: ~ a
mudar o ponto de aterramento de seu cabo de Pinheiro para 3,
ponta da Atalaia, proxímo a Salinas.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que lhe requereu a Compagnie Framçaise des Coôtee
1'etegr.aphiques, afim de evitar as mterrupções de seu cabo,
devidas á víolencía da correnteza na embocadura dos rios
Tocantins e Amazonas, resolve autorizar á referida. companhia
a mudança de aterramento de seu cabo de Pinheiro, ponto
actual, para a Ponta da Atalaia, proximo a Salinas, de accordo
com as clausulas que com este baixam, assignadas pelo Ministro
de Estado da lndustria, Viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1900, 18' da Republlca..

AFFONSO ADGuSTO MOREIRA PENNA..

Jligtlel Calmon du Pin e AZmeida.

Clausulas a que se refere odecreto n, 6~65J de 13 de dezembro
de 1906

A Compagnie Fmnçaue des Coblee TeZeg-,'aphiques fica obri
gada. a manter um vapor de cabos nas aguas da America
Central, afim de poder attender promptarnente a quaesquer
acoídentes que occorrerem em seu serviço.

II

Fica obrigada a fazer tocar seu cabo no Amapá, em ponto
quo for designado pelo Governo.

lI!

A companhia fica responsavel pelo regular funccionamento
não só de todas as suas secções ate o cabo Haitiano, como dos
cabos a ella ligados, para restabelecer o trafego telegraphíco
com a .âmertca do Norte, sob pena de ser cassada a concessão
si o systema de cabos que constitulrem a via índirecta da com
panhia para a America do -Norte- soffrer interrupções por mais
de seis mezes salvo-caso de força.. maior, provado pelos meios
Iegacs,

IV
Cabe-lhe o dever do installar estações radíograplncaa ultra

-patentes em Pinheíro e no tcrritorlo do Amapá, em localidade
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escolhida pelo Governo. para permuta. de corresponden'cia, tele
graphíea no caso de repetidos accidentes devidos ao aterra
monto do cabo no Amapá.

V

Fica igualmente obrigada a. companhia a restabelecer as
suas communícações telegraphícas entre o Brazil e a América
do Norte dentro do prazo de seis mezes, a partir desta data, sob
pena de ser cassada a concessão feita pelo decreto n. 216' A, de
22 de fevereiro de 1800.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1906. - }Iliguel Calmon
clt~ Pin e Almeida.

DECRETO N. 6266-DE 13 DE DEZEMBRO DE 1906

Sup prime o Iogar de presidente da ccmmiesãc fiscal e admi
nistrativa das obr-as do porto do Rio de Janeiro, e dá
outras providencias.

o Presidente da Republlca dos Estados Unidos do Braztl,
usando da. autor-ização contida no art; 17 ela lei n. 1453, de
30 de dezembro do 1905, decreta, :

Artigo uuíco , Fica supprímido o Jogar de presidente da
commissão fiscal e admíntstrattva das obras do porto da Rio
de Janeiro, de que trata, o regulamento approvado pelo decreto
n, 5031,de 10 do novembro de 1903; passando as duas divisões.
P e2a, a constttuír uma só divisão, a cargo do dírector technieo
da mesma comrníssâo ,

Rio de Janeiro, 13 do dezembro de 1906, IS() da Republica ,

AFF'OXSO AUGUSTO 1JOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pin e Alvneid.a,

DECRETO N. 6267 - DE 13 DE DEZEMBRO DE 1006

Dá regulamento para execução da lei n , 1575, do 6 de dezembro
de 1903, creando a Caixa do Conversão.

O Presidente da Republlca dos Estados Unidos do Braall,
usando da autorização conferida no art. 7() da lei TI. 1575, de 6
de dezembro de 1906:

Resolve que para. execução da mencionada lei n, 1515s8 ob
serve o regulamento que com este baixa. assignado pelo Mi..
nistro da Fazenda.

RIo de Janeiro, 13 de dezembro de 1006, 18' da Republíea,

AFFO:,\SO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Daoíâ Campista.
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:Q.egq.laxn.ento daCai:x::a.. de O«).llver'são -a
quE\' se refure <') decreto D. 6267:,0 desta
data

CAPITULO I

DA CAIXA DE CONVEP.,SÃO

Art , I.' A Caixa de Conversão instituida pela lei n. 1575, de
6 de dezembro de 1906, é 'especialmente destinada. a receber
Tr!0edas de ouro, nos termos da referida lei, entregando em troca.
bílhetes ao portador- representatlvoa do valor igual ao das moe
das recebidas, fixado este valor -em quinze dinheiros esterlinos
por mil réis ou seu equivalente para as moedas a que se refere
o art. 5° da referida lei.

Art. 2. Ó Os: bilhetes emittidos pela Caixa de Conversão terão
curso legal em todo o territorio da Republíca, possuindo assim
atreito ltberatono para todos oscontractos. e pagamentos em
geral, exeeptuados os referidos no ar,t.2~ da lei supracitada, e
serão resgatados e pagos a vista a quem os.entregar para serem
trocados por moeda de ouro na mesma Caixa.

Art. 3. 0 O ouro que a Caixa de,Conversão receber em troca.
dos bilhetes que. emittir será conservado em deposito e não po
derá ser destinado em caso. algum, nem por ordem alguma; a
Qutro, fim que não seja o de converter ao typo decambfo.âxadc
os bilhetes emtttidos, sobresponsabilidade pessoal dos membros
da. Caíza.de.uonversão e coma garantia do Thesouro Nacional.

Ar;t. 4. o Pelo desvio do deposito a que se refere.o artigo an,..
tecedente íncorrem os membros-da Caixade Conversão nas pena
Itdades do ars, 221 do Código Penal, além da responsabilidade
pessoal de que tratã o referido artigo.

Art. 5. 0 oouro depositado na Caixa de Conversão será con
servado em caixas ou envoltoríos .conveníentes com declaracão
do valor que contiver cada volume, que será numerado, da
tado, lacrado e guardado nas caixas fortes.

Art. 6. 0 Osmarcos, francos, liras. dollars, além da libra es
terlina; servrrão para constituição do deposito de que tr.ata;o
artigo precedente, guardada. para os effeítos da emissão e con
versão, a taxa de quinze dinheiros por mil réis, para as libras
esterlinas e as taxas a ella .correspondentes pa..ra .as outras
moedas.

Art. 7. 0 . Ficam transferidos para a Caixa de Conversão os
fundos de resgate e de garantia' do papel-moeda, tnstítuídos
pela lei n, 581, de 20 de junho de 1899.

§ 1. o Os saldos do fundo de resgate continuarão a. ser 'app:Ii
eados de accordo com o art. lO da supramencíonada lei.

§ 2.ilO fundo de garantia também será destinado ao resgate
do papel-moeda, sendo este permutauo pelos bilhetes que a



AGIOS DO PODER EXECUT[Ve

Caixa. de Conversão emittir correspondentes ao ditÇlfulldo, de
accordo com 'o § 2' do art, g'daleí n. 1575, de 6 de dezembro
de W06.

§ 3.° A udmínísteseão .e movimentação dos ümdos a que se
refere este artigo continuam a cargo do'Ministro da Fa..zen,da.

CAPITULO 11

DAS EMISSõES

Art , 8.° 'O v3J01' dos bilhetes emittldos pela Caixa de Conversão
corresponderá sempre exactamente ao valor doa deposites em
ouro existentes na. dita. Oaixa,

Art. 9.° Em caso algum POdEH'ão ser emittidos bilhetes contra.
depositas de moeda de prata ou notas conversíveis 'em ouro ou
contra camblaes.

Art. 10. -As emissões serão 'constituídas por-bilhetes conver
eívets á vista é ao portador desde o valor de dez mil réis até
quinhentos mil réis, cada um.

§ 1.° raes bilhetes cooter-âo, além do valor que representarem,
a seguinte deelat'açâo : « A Caixa de Conversão pagará ao pos
tadoe. ti, visG&.no Rio de Janeiro.ia ímportancía deste bilhete.em
ouro amoedado ao cambio de quinzedinheirospol'milréis;valor
recebido, nos termos da lei n. 1575, de 6 de dezembro.de 1906,.»

§ 2. o Si houver conveníeneía podarão ser ,retiradosd~ cir
culação.'os bilhetes de dez e de ,ylnte'míl réis,' ficando' limitadas
as emissões aos bilhetes elos outros valores, a começar-de eíncoenta
mil réis e accresctdes com.bíthetcs elo valor .de umcontodê réis,
cada um.

Art, 11. As fraccões de valor sem correspondentes em ouro
amoedado serão pagas em moeda .nacíonalde prata, nickel ou
cobre. A administração da Caixa de conversão-rara afflxar, __ em
lagar publico, no edtâclo da Caixa, tabetlas contendo a demons
tração dos equivalentes em raoe.tes -de ouro-estrangeiras e as
fraeções destas pagaveís em moeda nacionatde prata, mckelou
cobre, de accordo com o quadro annexo a este regulamento,
referente á moeda, íngleza.

ArL 12, Nenhum bilhete será, emittido segunda VeZ. Quando
'for apresentado a troco e resgatado, será ímmedíatamente in
utilizado por perfuração ou outro meio conveniente, annotado
nos respectivos Iivroe e Incluerado com as formalidades .que a
administração da Caixa estabelecer.

Art. 13. Deverá exístdrsempne naa.caíxas fortes da Caixa de
Conversão uma, quantidade de..bilhetes 'preparados evassignados
para. acudir ás exigencfasda-emissão.

§ 1. 0 A assígnatura será feita pelos empregados da Caixa de
conversão ou do Thesouroç si assim determinar ·,0 Mínistro da.
Fazenda, e oecuparãa maior par.te do espaço a ella destinado.



1080 ACTOS DO PODER EXECUTIva

§ 2.0 Os bilhetesrecebidos pela Caixaserão devidamente conte
ridos, reunidos em maS30S rotulados, assígnados e selladospelos
funooionarios que houverem feito a conferencia.

Art. 14. Todas as emissões serão 'escrípturadas em livros
próprios, onde ficarão especírlcados o valor dos bilhetes, sua nu
meração. seria, nome do stgnatarío, ete., de accordo com as
mstrucções que expediro Ministroda Fazenda.

Art. 15. Para o troco, substituição, remessa e queima dos bí
lhetes serão observadas, no que forem applícaveís, a juizo do Mi
nístro da Fazenda, as disposições do decreto n. 9370, de 14 de fe
vereiro de 1885.

Art. 16. O resgate dos bilhetes apresentados á conversão
será feito de fórma a deixar bem reconhecida a legitimidade
do bilhete e garantida a regularidade de fiscalização do paga
mento.

Art. 17. Cessarão as emissões da Caixa de Conversão quando
os bilhetes emíttídos attingirem o valor de trezentos e vinte
mil contos (320.000:000$1 correspondentes a vinte milhões
esterlinos, podendo então por lei do Congresso Nacional ser al
terada para maís a taxa. de quinze dinheiros por mil réis) de
que trata o art. l' da lei n, 1575, de i908.

Art. 18. Attingido o limite a que se refere o artigo antece
dente ,e alterada, a taxa, serão chamadas a troco, em prazo
nunca menor de um anno e que será fixado pelo Ministro da
Fazenda, os bílbetes emittidos.

Esgotado o prazo fixado, continuará o troco 11 urante cinco
annos contados da data inicial do troco, com desconto no valor
dos bilhetes.

Esse desconto será de cinco por cento durante o primeiro
semestre, dez por cento no segundo. quinze no terceiro e vinte
nos seguintes. Depois doscinco annos dar-se-na prescrtpção,re
vertendo o fundo prescrípto, inclusive a iroportancia dos des
contos, em favor do fundo de que trata o art. 90 da lei n, 1575,
de 1908.

Art. 19. A Caixa de Conversão manterá uma conta especial
para os bilhetes que emittir e ouro que receber. publicando no
ultímo di" util de cada semana um balanço demonstrativo do es
tado dos depositas e das omissões.

Paragrapho untco , Btariumenâe, ,depois de encerrados os
trabalhos da ·repwtição, o presidente da Caixa de Conversão
enviará ao Ministro da Fazenda. uma nota contendo o movi
mento do dia e o valor dos deposítos que passam para. o dia sc-
gninte. .

Art. 20. Emquanto não forem impressos bilhetes especiaes
para serem emittidos pela Caixa de Conversão, serão utilizadas
para este fim notas do Thesouro não usadas. que serão devida
mente assígnadaa, numeradas e conterão a seguinte declaração:
Na Oaixa de Conversão se pagará ao portador desta a quantia
de.... , valor recebido em ouro, de aocôrdo com a lei. n.. 1575,
de 6 de dezembro de 1906.
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CAPITULO m

1081

DA' ADMINISTRAÇÃO DA CA1XA

Art. 21. Todosos funccíouaríoa da Caixa de Conversão são
empregados em commíssão e conservados emquanto bem ser
virem.

Art. 22. A Caixa de Conversão. que fieará sob a immediata.
superintendancia do Ministro da. Fazenda, será. administrada
por um presidente, um vice-presidente, um secretario, um
thesoureíro, tres fleis, um chefe da contabilidade, um ajudante
deste, seis escrtpturarios, um encarregado das balanças, um
porteiro, dous contínuos e dous serventes,

Si for nacessat-lo, será nomeado um perito para exame das
moedas.

Art. 23. Cabe ao presidente:
1.o Dirigir e ínspeecionar todos os trabalhos da repartição;
2. o Executar e fazer executar o presente regulamento e mais

disposições legues concernentes ao serviço da. repartição, bem
como as ínstruceõea que. expedir o Ministro da Fazenda;

3. 0 Dar balanços cxtraordínarios nos cofres;
4.° Corresponder-se com as repartições publicas, quando fôr

isso exigido pelo serviço;
5. o Escrever annualmente um relataria sobre as operações da

Caixa e tudo o que interesse os trabalhos da repartição;
6. 0 Assignar os balanços e orçamentos e abrir, encerrar e ru

bricar os livros da escrípturação ;
7. o Legalizar com a sua rubrica as contas, notas ou pedidos

de material, modificando-os, quando julgar conveniente;
8. o Julgar, sem recurso, com o auxilio do thesoureíro e do

perito que nomear, em caso de neeessidade, da legltimidadeou
falsidade das moedas apresentadas á Caixa;

9. 0 Propor ao Ministro da Fazenda os empregados idoneos
para provimento dos logares vagos e para substituição dos im
pedidos;

10. Advertir, reprehender e suspender os empregados da 1'0*
partição e ímpôr-Ihes penas de accordo com (este regulamento;

11. Prorogar as horas do expediente;
12. Nomear peritos na fó1'ma do art. 22;
13. Ordenar a detenção de qualquer pessoa que fóI' encon

trada dentro do recinto da repartição, em flagrante delícto,
ou praticando actos que prejudiquem a policia do estabeleci
mento ou aeonservação do seu material, mandando lavrar
auto do occorrido, que remetterá, com o delínquente, á autori
dade competente.

Art. 24. Cabe ao vice-presidente auxiliar o presidente e sub
stituil-o nos seus ímpedímeatos.

Art. 25. Compete ao secretario todo o serviço da eorrespon
dencia orãcíal, registro e archívo, eumprlndo-lhe dar execução
ás ordens do presidente.
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Art. 26. O thesoureiro terá a Seu cargo:
1.0 A propostaida nomeação de seus fieis. os quaes servirão

sob sua. fiança. e responsabilidade, podendo o thesoureíro exigir
delles as garantias e fianças que julga'r necesserles ;

2. c O recebimento, deposito e guarda dos metaes amoedados,
bilhetes e quaesquer valores recebidos pela, repartição;

3.° Os pagamentos que se tiverem de fazer na. repartição. en
traga ou sahida dos.valores, troco das notas, devendo fiscalizar
ar regulai-ídade das transacções ;

4. o Indicar o fiel que o deva substituir' ;
5." Organízar- diariamente uma demonstração do movimento

dos valores da thesouraría.
Art. 27. E' responsavel o thesouretro pelos valores reeebídos

e' pelos bilhetes ou moedas faisos ou falsifloa dos que appare
cerem no troco realizado na Caixa.

Art. 28. Compete aos .fieis:
1.0 Substituir o thesoureiro em seus ímpedtmentos e coadju

val-o em todo o serviço a. seu cargo;
2.°. Desempenhar as obrigações do thesoureíro em todos os

actoa ele recebimento, pagamento e guarda de valores, quando
por elle forem delegadas taes funoeões.

Art. 29, Por designação do thesoureiro, um dos fieis 'poderá
exercer as funcções de recebedor e outro de pagador.

Art. 30. 40 chefe da. contabilidade compete:
1.0 Dirigir e nscalizal' todo o serviço de contabilidade;
2.° Informar por escripto todos os negocies da suacompetencía;
3.0 Estabelecer de accôrdo com o presidente e approvaçâo do

Ministro d,t ~"'azenda os livros que forem julgados necessaríos
para que a escripturação se faça. com clareza e simplicidade;

4.° Assignar com o thesoureiro os balanços e quaesquer do..
cumentos extrahidos dos livros, bem como os que nelles hOUM
verem de ser Iançados.

Art • .31. Os eserípturaríos ,tel'ão a seu cargo:
1. o Desempenhar com. zelo. dilígenola, exactídão e asseio-os

trabalhos de escrípturação e contabilidade que lhes forem distzl
buídos ou determinados pelo chefe da contabilidade' ou pelo pre
sidente;

2.° Velar pela guarda dos livros e papeis a seu cargo e res
pender por eUes durante o tempo em que estrverem sujeíjoa ao
seu exame;

3. 0 Coudjuvar"se mutuamente no desempenho de suas obri
gações, para que o serviço seja feito com ordem e regularidade.

Art. 32. Cumpre ao porteIro:
1.0 Abrir e fechar as portas do ediâcio ás horas marcadas

neste regulamento para principio e termo dos trabalhosdíaríos,
certificando-se que ao terminarem não fique pessoa alguma dentro
do ediricío, salvo si para isso houver ordemdo presidente;
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2.0 Cuidar da limpeza do edíflcío, conservação dos moveis e ob..
jactes nelle existentes, dos quaes tomará conta por inventario
sendo responsavel pela guarda delles, bem como pela dos livros
e papeis j

3. o Fazer chegar ao seu destino 2" correspondencia offleial;
4.0 Manter a ordem e respeito entre as pessoas quase acharem

dentro do edtücío, requerendo ao presidente as providencias que
forem necessarias ;

5.l> Não se ausentar' do serviço da podaria sinão por motivo
de molesüu ou de necessidade urgente, precedendo sempre Il
cença do presidente.

Art. 33. Cabe aos continuas:
1.0 Coadjuvar o porteiro em seus trabalhos;
2. (I Levar ao seu destino a coerespoudencía official;
3.l> Executar as ordens que lhes forem dadas pelos Seus 5U"

períores ;
4.l> Ter cautela para que se não extraviem os livros, papeis.

e objectcs que ficarem sobre as mesas, depois de findo o trabalho;
5. o Comparecer meia hora antes do começo dos trabalhos ou

mais cedo, si o porteiro o determinar;
5.° Substituir o porteiro em seus impedimentos, medíante

designação do presidente.
Art. 34. O presidente, vice-presidente e thesoureiro serão

nomeados por decreto do Presídeute da Republíca e os demais
funecíonaríos por portaria do Ministro da Fazenda.

Art. 35. A fiança do thesoureíro 8e1'<1. de cem contos de réis
e constítuída da mesma forma em vigor para o thesoureiro do
Thesouro Nacional.

CAPITULO IV

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. B6. O Ministro da' Fazenda, sempre que julgar neces
sarío, fará tnspeccíonar os serviços da Caixa de Conversão por
funccionarios ou pessoas de sua confiança e expedirá as in
strucções que forem convenientes á regularidade dos' trabalhos
da. repartição e execução deste regulamento.

Art. 37. Os trabalhos da Caixa de Conversão começarão ás
10 horas da manhã e terminarão ás quatro da tarde de todos os
dias uteís,

Art. '38. Serão clavíeularios das caixas fortes o presidente e
o thesoureiro, não podendo ser abertas taes eetxaa aem a presença
delles.

Art. 39. Aos tunccjouaa-íos da Caixa. de Conversão são applí
caveis as disposíções da secção XI do decreto n. 5390, de 10 de
dezembro de 1904.

Art. 40. Poderá o Governo .estabelecer em Londres uma
agencia da Caixa de Conversão, nos termos do aTL 'lO,.§ l°, da
lei n , 1575, de 6 de dezembro de 1906.
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§ }.o Havendo conveníencía, poderá a Caixa. de Conversão
emtttlr bilhetes conversíveis á vista, em Londres.

§ 2.° O Ministro da Fazenda expedirá. ínstrueções regula
mentares dos trabalhos da dita agencía e determinará o mo
delo dos bilhetes especíaes a emíttír,

Art. 41. Creada a agencia, serão fixados os vencimentos dos
funccionarios respectivos por decreto do Governo, que será sub
mettido á.approvaeão do Congresso Nacional.

Art. 42. Será ereada no Thesouro Federal uma secção de
cambíos, do accordo com o n, Ui do art. 10 da lei n, 1575, de 6
de dezembro de 1906.

Paragrapho unico. Para realizar as operações desta secção po
derá o Governo utilizar até tres milhões do fundo de garantia
do papel-moeda, desde que não resolva applícar ímmedíatamente
os saldos do dito fundo ao resgate do papel-moeda nos termos
do!§ 2° do art. 9° da lei n. 1575, de 6 de dezembro de
]906.

Art. 43. As operações da secção de cambias consistirão:
§ 1. 0 Na compra. e venda de cambiaes â vista, a noventa

dias de vista. e a. cento e vinte dias da. data, sobre todas 8,8
praças da Europa e America.

§ 2. o Na. compra e venda de ouro amoedado ou em bar
ras.

Art. 44. A díreeção da secção de oambíoa será. confiada a.
um direetor nomeado por decreto do Presidente da Republlea ,

Art. 45. O pessoal encarregado do serviço da secção de
cambies constará d.e:

Um ajudante do dírector ;
Um encarregado de cambíaes a entregar;
Cinco auxiliares do mesmo;
Um encarregado de camblaes a receber ;
Um auxiliar do mesmo;
Um encarregado da correspondencía e telegrammas;
Um contador ;
Um auxiliar do contador;
Um thesoureiro ;
Dous fleís recebedores;
Um âel pagador;
Dous contínuos.

Art. 46. Toda a correspondencia será assígnada pelo díreetor
e todos os saques terão a sua aasignatura e a do contador ou a
do ajudante do dírector, na fa!la daquells.

Art. 47. O dírector da secção de cambios apresentará sema
nalmente ao Ministro da Fazenda um balancete das 'operações
da secção e, diariamente, uma demonstração do estado do,
caixa.
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DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 48. Até ulterior deliberação do Governo a.secção de cam
bíos continuará a funecíonar, como até aqui, DO Banco do Brasil,

Art. 49. Para inicio dos trabalhos da Caixa de Conversão.
poderá o Ministro da Fazenda commísslonar para os serviços
daquella repartição quaesquer funccíonaríos das repartições
subordinadas ao Ministerio, expedindo-lhes as ínstrucções que
julgar convenientes e marcando-lhes gratificação, que não exce
derá de metade do valor dos vencimentos que percebem.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1906.- David Campista.

Tabell.a, ::n.uznero, oaa.secn.ca.cê.o e vencixnen'tos dos
funoolonarlos da Caixa de Conversão

o Y.'::NCIMENTO ANNUAL
~
~a CLASSIFICAÇÃO

"

\
" Ordenado Gra tificaçâo Total

i Presidente . 20:000$000 10:000$000 30:000$000

1 Vice-presidente. 16:000$000 8:000$000 24:000$000

1 Secretario . 6:636$667 3:333$333 10:000$000

1 'l'hesoureiro, i7:333$333 8:666$667 26:000$000

3 Fieis 6:666$667 3:333$333 30:000$000

1 Chefe de contahlli-
dade 8:000$000 4:000$000 12:000$000

1 Ajudante. . 5:333$333 2:666$667 8:000$000

6 Escripturarios • 4:000$000 2:000$000 36:000$000

1 Encarregado das
balanças • 4:000$000 2:000$000 6:000$000

1 Porteiro. 3:200$000 1:(00$000 4:800$000

2 Continuas 1:600$000 800$000 4:800$000

2 Serventes . - 1 :200$000 2:@0$000

OBSERVAÇÃO - O thesourelro ter-á 4:000$para quebras.

Rio de Jaueiro, 13 de dezembro de 1906.-David Campista.
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TabeUa, nU:lUero. Classificação e venoiU'lentos dos
0lD.pregados da secção de caInbios

o VENcnIE:N'fO ANNUAl.
•
~
~ CLASSE:o
;;; Ordenado Gratificação Total

1 Dírector . 20:000$000 10:000$000 3O:000$OVO

1 Ajudante do dire-
etor , 8:000$000 4:000$000 12:000$000

1 Encarregado de
cambíaes a entre-
gar . . 6:400$000 3:200$000 9:600$000

5 Auxilíares 4:000$000 2:000$000 30:000$000

1 Encarregado de
oambiaeé a rece-
bel'. 6:400$000 3:200$000 9:600$000

1 Auxiliar. 4:000$000 2:000$000 6:000$000

1 En car r eg ad o da
ccrresp c ndencia

6:400$000e telegr'ammas 3:200$000 9:600$000

i Contador. 6,:533$833 3:266$667 9:800$000

1 Auxiliar. 4:800$000 2:400$000 7:200$000

1 'I'besouroirc . 8:000$000 4:000$000 12:000$000

2 Fieis recebedores 4:800$000 2:400$000 14:400$000

1 Fiel pagador 4:800$000 2:400$000 7:200$000

Rio de .Janeiro, 13 de dezembro de 1906.-:-Dadcl.úampist'Ct.



acres DO PODER EXECIJTIVO 1087

Q:uadro a que se refere <.o e.z-u. i.í do l>resente
r<egula..n:1ento

LIBRA 16$000 - CAMBIO A 15 D.

MENOR MOEDA OlJRO - 10 SHILLINli-S

NOTA FRACÇÃO EQUIVALENTE

CONVERSIVEL
SHH,LINGS MENOR DE 10 EM RÉIS AO

SHILLINGS CAMBIO DE 15D~

108000......... 12.6
I

2.6 2.$000

20$000......... 25.0 5.6 4$000

50$000......... 62.6 2.6 2$000

100$000......••. 1:::5,0 5.0 4$000

200$000 ......... :230.0 - -

5008000 ......... [Y25.0 5.0

I
4',000'

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 190G, -David Campista ~

DECR:·;TO ]'I. 6268 - DI; 13 DE DEZEMBRO m' 1906

Crea uma In-icada GO infanttu-iu de Guardas Naciouaes na comarca,
de Itaperuua, 110 Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
para execuçãodo decreto n , 431. de 14 de dezembro' de 1896,
decreta:

Artigo uníco, Fica.creada 1\11. Guarda Nacional da comarca.
de Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro, mais uma. brigada
de Infantaria sob n. 66. que se comporá de tres batalhões do
serviço actívo. com as designações de 194°, 1950 e 190". e de um
do da. reserva, com a designação de 66°, os quaes se organizarão
com os guardas qualificados nos districtos da mesma comarca;
revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeíro, 13 de dezembro de 1906, 18' da Republíea,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA P~NNA.

Augusto Taovo..1'es de Lyra.



1088 ACTOi': DO PODER EXECU'rIVO

DECRETO N. 6269- DE 18 Df; DEZEMBRO DE 1906

Abre ao 1Iinisterio da Justiça c Negocies Interiores o credito cs
pedal de 26:54.6$ para pagamento de gratificações addícionaes ,
vencimentos 0 porcentagens o. empregados da Secretaria da Ca
mai-a dos Deputados.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazíl ,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo
n.1586, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça
e Negocias Interiores o credito especial de 26:546$, sendo
20:746$ para pagamento da. gratificação addícíonal de 20 6/ 0 ,

relativa ao exercicio de 1(}05, aos tunccionaríos da Secretaria da
Camara dos Deputados que contam mais de 15 annos de ser
viço publico e de 15 c aos que contam mais de 10 anDOS· de
serviço publico; e 5:800;f; para. pagamento dos vencimentos do
porteiro da secretaria e de 10 c nos vencimentos doscontinuas
e correios da mesma secretaria.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1905, 18' da Republíca ,

AFFO~SO AUmJSTO MOREIRA PENNA.

"A.uguseo Tavares de Lyra.

DECRETO N. 627{) - DE 19. DE DEZm,.fBRO DE 1906

Abre ao Ministerío da Guerra 0 credito de 941:420$i40, supplerncn
tal' á verba do art. 9\ § :1.5 (transporte de tropas), da lei n.115:3,
de 30 de dezembro de 1905·

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazíl ,
usando da autorização contida no decreto legislativo n, 1589,
desta. data, resoIve abrir ao Mmteterioda Guerl'a, o credito de
941:420$740, supplementar á verba do art. 9', § 15 (transporte
de tropas) da lei n, i453, de 30 de dezembro de 1905.

Rio de Janeiro, 19de dezembro de 1906, 18' da Republíca .

AFFONSO AUGUSTO :'{OREIRA PENNA.

Hermes R. da Fonseca.

DECRETO N. 6271 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 19Qô

Abre ao Miniatcrio da ôuerra o credito especial de 4:912$40;1 para
pagamento de vencimentos a Prancisco Perreira da Bosa , pro
fcs~or do CollcgioMilitar.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da, autortsação que lhe confere o decreto legislativo
n, 1590, desta data, resolvo abrir aOJ Ministerio da. Uuerra o
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.credito especial de 4:012:l;451 para pagamento de vencimentos
a Francisco Ferreira da Rosa, professor do Collegio Militar, a
'~ontar de 21 de outubro de 1005 a 81 de dezembro de 1906.

Rio de Janeiro, io de dezembro de 1905, 18' da Republica.

AFFOXSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Hermes R. da Fonseca.

DECRETO N. 6272 - DE 20 DE DEZEMBP.Q DE 1008

Crea um Consulado em Dever

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazfl,
Usando da autorização concedida pelo art. 3° da. lei n, 322

de 8 de novembro de 1895 :
Decreta:
Artigo uníco, Fica creado um Consulado em Dover, Reino

da Grã-Bretanha.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1906, 18° da Republíca,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Rio-Branco.

DECRETO N. 6273 - DE 20 DE DEZEilIBRO DE 1906

Abre ao Ministec-ío da Fazenda o credito de 2:666$656, supplementaí
á verba - Thesouro Federal- do orcamento vigeiite.

o Presidente da Republíca dos,Estados Unidos do Braxíf,
usando da autorízacão contida no decreto legislativo n, 1592,
desta data:

Resolve abrir ao.Ministerio da Fazenda o credito de réis
2:866$656, supplementar á verba - Thesouro Federal - pes
.soal - do orçamento vigente.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1906, 18°da Republíca,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Dcoiâ Campista.

Executivo - 1900 69
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DECRETO N. 6274- DE 20 DE DEZEMBI(Q DE 1906
Abro ao Minister io da Justiça e Negocies Interiores o credito de

1:t5:453$811, aupplementar á verba n. 26 do art. 20 da lei
n. 1453, de 30 de dezembro de 1905.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazí!
usando da autorização concedida pelo decreto iegislativo
n. 1596, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e
Negocias Interiores o credito de 115:453$877, supplementar li.
verba n, 28 do art. 2' da lei n , 1453, de 30 de dezembro de
1905, para pagamento de despesas com aulas supplementares,
sendo 75:028$080 para o Internato e 40:425$797 para o Exter
nato do Gymnasio Nacional.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1906, 18' da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto lavares de Lyra.

DECRETO N, 6275- DE 20 DE DEZEMBRO DE 1906

Abre ao Ministér-io da Justiça c Negocies Interiores, por conta
do exercício de 1906, o credito eupplementar- de 577:500$,
sendo 132:300$ á verba - Subsidio dos Senadores - e 445:200$
á verba - Subsidio dos Deputados.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo n. 1 do art. 26 da lei
n. 1453, de 30 de dezembro de 1905, 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 abril'
ao Mínísterío da Justiça e Negocies Interiores, por conta do
exercícío de 1906, o credito supplementar de 577:500$, sendo
132:300$á verba- Subsidio dos Senadores- e 445:200$á verba
- Subsidio dos Deputados -afim de cecorrer ao pagamento dos
subsídíos dos membros do Congresso Nacional, durante a pro
rogação da actual sessão até o dia 30 de dezembro corrente.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1906, 18' da Republica,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENl'iA.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 6276 - DE 20 DE DEZEMBRO DE 1906

Abre ao Ministér-io da Justiça e Negocies Interiores o credito espe
cial de 86:827$500 para pa.$amento á Imprensa Nacional dades
peaa com a impressão da orn-a de A. Sergipe «A nova luz sobre
o passado w,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braztl,
usando da autorização contida no art. 3°, n, Il, lattra c, da lei
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n. 1453, de 30 de dezembro de 1905, e ouvido previamente 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 Ministerio da Justiça e Negocies ;Interiores o
credito especial de 36:827$500 para pagamento á Imprensa Na
cional da impressão de 3000 exemplares da obra de A. Sergipe
A nova luz sobre o passado; pertencendo á União a metade da
edição.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1906, 18' da Republica.

AFFONSO AUGUSTO .MORElRA- PEr'{NA.

Augusto Tavares de Lyra..

DECRETO N. 6277- DE 20 DE DEZEMBRO DE 1906

Autoriza o dtrector da Escola de Pbarmacia, Odontologia c Obste
tr-icia de S. Paulo a incluir o estudo da phyaica c da chimica
no curso de odontologia da mesma escola. .

o Presidente da Icepubliea dos Estados Unidos do Braztl :
Attondendo ao que solicitou o dírector da Escola de Phar

macia, Odontologia e Obstetrícia de S. Paulo, resolve, de
accordo com o decreto legislativo n , 1371, de 28 de agosto
de 1905, autorizar e mesmo directer a incluir o estudo da phy
síca e da chimica no curso de odontologia da alludída escola.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1906, 18' da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tacares de Lyra.

DECRETO N. 6278 - DE 20 DE DEZEMBRO DE 1906

Abre ao Mínísterio da Iudustría, 'viação e Obras Publicas o credito
ele 250:000$ para ser ap'pHcado aos trabalhos do prolongamento
da linha do centro da Estrada de Ferro Central do Braaíf,

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização contida no art. 17 da lei n. 1453, de 30 de
dezembro de 1905, decreta:

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Industria,
Viação e Obras Publicas o credito de 250:00013 para ser applí
cado aos trabalhos do prolongamento da linhá do centro da
Estrada de Ferro Central do Brazil.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1906, 18' da República,

AFFONSO. AUGUSTO. MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pi'IJ e Almeida.
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DEORETO N. 6279 ~ DE 20 DE DEZEMBRO DE 1906

.âbreao Ministerio da Industr!a, Viação e Ohrae Publicas o credito
de 600:000$ para ser applícado aos trabalhos de alargamento
da bitola da Estrada de Ferro Central do Brasil, de Taubaté a
S. Paulo.

O Presidente da Republíea dos Estados Unidos do Braztl,
usando da antorização contida no art. 17 da lei n, 1453, de 30
de dezembro de 1905, decreta :

Artigo uníco, Fica. aberto ao Ministerio da Industria,
Viação e Obras Publicas o credito de 600:000$ para ser applí
cada aos trabalhos de aiarlf.ameuto da bitola da Estrada de
Ferro Central do Brazil ; de Taubaté a s. Paulo,

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1906, 18' da Republíea ,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

:Mig'Mel Calmon du Pin e Almeida.

DEORETO N. 6280 - DE 20 DE DEZEMBRO DE 1906

Abre ao Mtnisterio da Induetrla, Viação e Obras Publicas o credito
de 300:000$para ser applicado aos trabalhos de alargamento da
bitola da Estrada de Ferro Central do Braail, entre Gégé e o kilo
metro 501.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização contida no art. 15da Ieí n. 1453, de 30
de dezembro de 1905, decreta:

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Industrla, Viação
e Obras Publleas o credito de 300:000$ para ser applícado aos
trabalhos de alargamento da bitola da Estrada de Ferro Oentral
do Brazl!, entre Gagé e o kl!ometro 501.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1906, 18' da Republíca,

AFFONSO AUGUSTO :MOREIRA PENNA.

MigueZ Oalmon dM Pin e AZmeida.

DEORETO 1<. 6281 - DE 20 DE DEZEMBRO DE 1906

Abre ao Miniaterio da Industria, Viação e Obras Publícas o credito
especial de 11:916$666 para pagar a Jayme Augusto Oliveira da
Gama, de alugueis e reparos dos predíos em ,que funcoionon a
Administração dos Correios do Estado do Pará.

O Presídente da Republica dos Estados Unidos do Brazrl,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 1584t

de 13do corrente mez, decreta.:
Artigo uníco. Fica. aberto ao Minísterío da Industría, Viação

e Obras publicas o credito especial de 11 :916$666 para pagar
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ao cidadão Jayme Augusto Oliveira da Gama a Importanoía dos
alugueís e índemnízação do despezas de reparos dos predíos em
que funccionou a Administração dos Correios do Estado do Pará,
devidos em virtude do contraeto celebrado em 16 de maio
de 1898.

RIo de Janeiro, 20 de dezembro de 1906, 18' da Republíca.

AFFONBO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

MigueZ Calmon dt~ Pin e Almeída.

DECRETO N. 6282 - DE 20 DE DEZEMBRO DE 1906

A])re ao Ministcr-io da Indust.ría, Viação e Obras Publicas o credito
de 5:520$:)1:! para pagamento de vencimentos devidos a diversos
frmccionur'ios aposentados da Repartição Geral dos 'I'eleg raphos
eda Administração dos Correios do Pernambuco.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no decreto legislativo D. 1585,
de 13 do corrente mez, decreta. :

Artigo untco , Fica aberto ao Ministerio da Industria, Viação
e Obras Publicas o credito extraordínario de 5:520$511 para pa
gamento de vencimentos aos seguintes funcclonarios e 1:,469$139
a Plorencio Rios, estafeta de p. classe, no período do 18 de
abrii de 1902a 8 de julho de 1903; 3:504$442 a Jose Gomes da
Silva Leite, telegraphísta de 3a classe, no período de 17 de junho
de 1902 ate 4 de novembro de 1903; 241$930 a Polybío Cardoso
Rangel, telegraphísta de 33. classe, desde 18 de outubro até 30
de novembro de 1902, empregados aposentados da Repartição
Geral dos Tc1egrapbos; e, finalmente, 305$ ao praticante da
Administração dos Correios de Pernambuco Manoel Joaquim de
Castro Madeira, de 4 de setembro a 5 de novembro de 1901.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1905, 18' da Republlca,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

MigueZ Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 0283 - DE 20 DE DEZEMBRO DE 1906

Concede autortzação á Companhia « Port of Paré » para fuucciouar
na Repub lica.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazi r:
attendendo ao querequereu a oompanhía Port or Pard, devíd a
mente representada, decreta:

Artigo uníoo. E' concedida autorização á Companhia Port
of Pará para funccionar na Republíea, com os estatutos que
apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham, assí-
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gnadas pelo Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas, e
ficando a mesma companhia obrigada ao cumprimento das for
malidades exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1906, 18' da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

111iguel Calmon dtt Pin e Almeida.

Clausulas que acompannam o Decreto o, fi~~~J Desta Data

A Companhia Port of Pará é obrigada a ter um represen
tante no Brazil, com plenos e illímítados poderes para tratar e
definitivamente resolver as questões que se 'suscitarem, quer
com o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado
e receber citação inicial pela companhia.

11

Todos os actos praticados no Brazil ficarão sujeitos unica
mente as respectivas leis e regulamentos e a jurísdícoão de
seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer
excepcão, fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base para qualquer reclamação, concernente
á execução das obras ou serviços a que elles se referem.

III

Fica dependente de autorização do Governo qualquer al
teração que a companhia tenha .de fazer nos respectivos esta
tutos. Ser-lhe-há .cassada a autorização para funccíonar na
Republíca, si infringir esta. clausula.

IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo de

achar-se a companhia sujeita ás disposições do direito nacional
que regem as sociedades -anonymas.

V

A infracção de qualquer das clausulas. para a qual não
está comminada pena especial, será punida com a multa de
1:000$ a 5: 000$ e no caso de reincidencia pela cassação- da
autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam
as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1906.- Miguel Calmon
du Pin e Almeida.
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Eu, abaixo assignado, traductor publico e interprete com
mercíal, juramentado, da praça do Rio de Janeiro, por nomeação
da meritissima Junta Commercia! da Capital Federal:

Certifico, pela presente, que me foi apresentado um do
cumento sscrípto no idioma ínglez, afim de o traduzir para o
vernaoulo, o que assim cumpri em razão do meu offlcio, cuja
traducção é a seguinte :

TRADUCÇÃO

Estado do Maine-Certificado de organização da «Porü orPará,.

(Porto do Para)

Os abaixo assígnados, funccíonarlos de uma corporação
organizadaem Portland, no Estado' do Maine, em assembléa dos
sígnatarios dos termos do presente contracto, devidamente
compareceram e se reuniram no escriptorio da Corpo,oo;tibn
Trust Company, na cidade de Portland, aos sete dias de setem..
bro do anuo do Senhor de mil novecentos e seis, e pelo pre
sente certificam o seguinte:

I.' Onome da corporação é Port af P.,'d (Porto do Pará).
2. 0 Os fins da alludída corporação são:
a) construir, adquirir, possuir, manter, operar e explorar

os negocias de propríetaríos de caes, pontes, docas, bacias, tra
piches, portos, obras de porto e canaes, inclusive todos os per
tences, petrechos, e apparelhos necessarfõs e uteis aos mesmos;

b) explorar o negocio de propríetaríos de navios, arma..
dores, constructores de navios, engenheiros. dragadores, pro
prietarios de rebocadores, donos de caes, trapicheiros, com
míssaríos, negociantes de carvão e outros quaesquer negocios
que possam ser convenientes ou proveitosamente explorados
em ligação a qualquer dosacima;

c) explorar o negocio de companhia de luz, calor e energia
electrícasem todos os seus ramos e. em geral, prover, com
prar, arrendar ou adquirir porqllalquer outra fórma e con
struir, assentar, montar, estabelecer, operar, manter e ex..
plorar todas as obras uecassarlas, estações, machínas, maehí
nísmos, ínstallação, cabos, fios, obras; linhas, geradores, ac
cumuladores.Iampadas, medidores, transformadores e apparelhos
concernentes á geração, accumulação, distribuição, transmissão
e fornecimento, uso e emprego da electrícídade e gerar, curou..
lar e distribuir electricidade para fornecer luz, calor e força,
motríz electricos, e para fins índustriaes e outros, emprehender
e celebrar contractos e accordos para a ülumínação de cidades,
víllas, ruas, edíflciose outros lagares, e supprír luz, calor e
força motriz electrícos para todos ou quaesquer fins publícos on
particulares;
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d) construir. adquirir. possuir e manter linhas telegra..
phícas e telephonlcas e outros meios de commnntcação ligados
ás obras e propriedades da companhia;

e) construir, adquírir, possuir, manter e explorar tubos
pneumaticos e outros apparelhoa-para transmissão e entrega
de malas, embrulhos ou outros artigos;

t) construir. adquirir, possuir. manter e explorar ínstalla
ções frigoritlcas e explorar o negocio de propríetaríos das
mesmas;

g) explorar o negocio de companhias de gaz em todos os
seus ramos e aproveitar, negociar e dispor de todos os sub
produetos resultantes do fabrico de gaz ;

h) construir, adquirir, possuir, manter e explorar hoteís,
depositas e outros estabelecimentos. de.qualquer sorte;

i) explorar o negocio de madeira em 'todos os seus ramos
e o negocio de fabricante e negociante de tóros, madeiras, paos
e todos os artigos para cujofabrico é necessarío empregar ma
deiras e todas as qualidades de productos naturaes e sub
productos da mesma.;

j) desenvolver, adquirir por arrendamento, compra ou
outro meio, força a vapor, pneumatica, hydraulíea ou outra e
usal-a, vendel-a, arrendai-a ou della dispor por qualquer ror
ma para luz, calor ou energia;

k) adquirir, possuir, desenvolver, melhorar, operar, gerir,
vender, trocar. arrendar ou negociar, de qualquer outro modo
em propriedades minerias, aspbalticaa, jazidas de cleo. mattas,
plantações e fazendas agrieolas e bens moveis e ímmoveís de
toda scrte ;

l) explorar qualquer outro negocio, quer de manufactura
quer não, que á companhia possa parecer susceptível de
ser explorado convenientemente e em ligação aos especlficados
acima. ou capaz de augmentar o valor ou de aproveitar
quaesquer direitos ou propriedades da companbia e em geral
fazer todos os actos que forem incidentes ou conducentes à
obtenção dos resultados supra mencionados;

m) adquirir e emprehender todo ou parte dos negocios e
propriedades e responsabilidades de qualquer pessoa ou com
panhia que explorar negocio que esta companhia esteja auto
rizada a explorar, ou possuindo bens que convenham aos fins
da companhia;

n) associar-se ou entrar em arranjo qualquer para par
tílha de lucros, communhão de interesses, cooperação, risco
conjuncto, concessão reciproca ou outra coro qualquer pessoa ou
companhia que explore ou esteja interessada ou em vias de
explorar ou de interessar-se em negocio ou transaeçào que a
companhia tenha licença de explorar ou. interessar-se. ou em
qualquer negocio. ou transacção susceptível de. ser feita em
proveito da companhia j

o) opportunamente requerer, comprar ou adquirir' por
cessão, transferencia ou outro meio, e exercer, e explorare
gozar de qualquer estatuto, mandado, ordem, licença, poderes,
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autoridade, ímmunídades, concessões, direitos ou privilegias
que um Governo ou autoridade suprema municipal ou local,
ou sociedade ou corporação publica tenha, poderes para decre
tal', fazer ou dar e pagac, ajudar e contribuir para Ieval-oa a
effeíto, e applíear quaesquer dos titulas, bonde e aetivos da.
companhia para pagar as despesas, encargos e gastos para
isso neceasarios ;

p) requerer, comprar ou adquirir por outra fôrma I pa
tentes de invenção, .permissões, licenças, cessões, concessões e
similares, conferindo direitos. exclusivos ou não e direitos limi
tados de usar de qualquer segredo ou outra informação referente
a qualquer invenção que possa parecer capaz de appllcar-se a.
fins quaesquer da companhia ou cuja aequisíção possa. parecer
de proveito para. esta companhia; usar, exercer, desenvolver
ou conceder licenças com respeito aos mesmos e aproveitar de
qualquer fórma os bens, direitos, interesses ou informações assim
adquiridos;

q ) empregar quaesquer fundos da companhia para com
prar ou adquirir de outro modo qualquer, e tornar e possuir
acções, bonde ou outros titulas garantidos de outra companhia
ou corporação e promover qualquer companhia que tenha fins,
no todo ou em parte, símilares ou desta companhia, ou que
explore negocio susceptível de ser explorado de modo a bene
ficiar a esta companhia e, ernquanto possuir essa companhia,
exercer todos os direitos de propriedade sobre ella, inclusive os
seus direitos de voto;

'1' ) promover qualquer companhia ou companhias, afim de
0..dqulrir todos ou quaescuer bens e responsabilidades da compa
nhia ou para qualquer ôutro fim que possa parecer de proveito
para a companhia e vander, arrendar 'ou dispor, de qualquer
outro modo, dos bens e emprezas da companhia ou de par te
dos mesmos, na. especíe que a companhia entender e especial
mente, em acções, debentv,res, bonde ou titulas garantidos de
qualquer outra companhia;

s ) obter o registro e reconhecimento da companhia em
qualquer paíz estrangeiro e designar pessoas allí, na conformi
dade das leis desses países estrangeiros, para representarem a
companhia e receberem citação, POl' parto da companhia, de
qualquer acção ou processo; -

t) fazer fusão com qualquer outra companhia cujos fins
sejam no todo ou em parte símtlares aos desta companhía ;

u) vender, arrendar ou dispor de qualquer outra fôrma de
todo ou parte do actívo, bens e empresas da companhia. pela
remuneração e nos termos e condições que a direetoria da
companhia, á sua inteira discrição, estender e especialmente
mediante acções, debentures, títulos, contractos garantidos de
outra companhia que tenha fins similares, no todo ou em. parte,
aos desta companhía ;

'V) fazer todas ou quaesquor dascousas ·acima no Estado do
Maine ou em outra qualquer parte, como príncípaes agentes ou
procuradores;
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10 ) O negocio ou fim da companhia é, opportunamente
praticar qualquer um ou mais dos actos e cousas que se contee~
no presente instrumento, podendo alterar no estrangeíro e ter
um escrlptorio ou maís de um, escrípturar os livros da. compa
nhia fóra do Estado do Maine, salvo disposição em contrario, das
leis; ,

x) adeantar dinheiro as pessoas que não forem accíonístas
da companhia, mediante as condições que pareçam convenientes
e especialmente aos freguezes e outras pessoas que tiverem ne
gocias com a companhia, garantindo o cumprimento dos eon
tractos por parte dessas pessoas;

y ) levantar e auxiliar o levantamento de dinheiro e auxí
liar por meio de bonus, emprestímo, promessa, endosso, ga
rantia de bonde, debentuJ'es e outros titulas garantidos ou por
outra fôrma a companhia de cujo capital-acções a companhia
possue acçõés ou com as quaes tenha relações de negocio e agir
como empregado, agente ou gerente dessa corporação e garantir
o cumprimento dos contraetos por essa corporação ou por qual
quer pessoa ou pessoas com as quaes a companhia possa ter rela
ções eommercíaes ;

a } construir, manter e operar ou auxiliar a construoção,
manutenção e serviço de caminhos de ferro, tramways, linhas
telegraphícas ou telephonicas, todas em paízes estrangeiros, ter
rítoríos e Estados que não o Estado de Maine ;

aa ) nada do que aqui se contém será entendido como
autorização para constituir-se pelo presente qualquer ínstí
tuição'bancaria ou de seguros ou de caixas economícas ou com
panhia de deposito ou associação qualquer destinada a auferir
lucros do emprestimo ou uso de dinheiros ou de qualquer com
panhia de deposito ou corporação que goze dos poderes, prohi
bidos ás corporações organizadas nos termos do disposto no capi
tulo 47 das Revised Stotutes do Estado de Mainee actos emendando
ou em addítamento ao mesmo;

Os negocias de construccão e exploração dos caminhos de
ferro ou de auxiliar â construcção dos mesmos e o de compa
nhias telepbonlcas e telegraphicas e de gaz e elactríetdade só
serão explorados em paízes estrangeiros ou em Estados ou terrí
torios e jurfsdlcções que não o Estado de Maino, e somente nos
paízes, Estados, territorios ejurisdícções estrangeiros cujas leis
o permittirem.

3. O capítal-acções da companhia é $17.500.000, dos quaes
$7.500,000 constituem o capital preferencial e $10.000.000
constituem o capital ordlnarío , Os possuidores de acções prefe
rencíaes terão direito a um dividendo fixo não cumulativo de
6 o sobre as aeções que possuírem e terão direito, ,depois que
os possuidores das acções commuas da companhia ttverem re
cebidono anno o dividendo de () "[«, a participar igualmente
com os possuidores das alludídas acções .communs dos outros
lucros que a companhia tiver nesse anno: _..

Os possuidores de acções preterencíaes terao direi to de
voto igual aos possuidores de aeções communs no tocante a
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ré-pagamento de capital em qualquer líquídacão, dissolução ou
liquidação da companhia ou distribuição do seu activo,

4. A ímportancía do capítal-acções já. paga é nulla,
5. O valor par das acções é $ 100cada uma, _
ô, Os nomes e residencias dos possuidores das acções sao os

seguintes:

Nomes Reeídencíaa Numero
de .acçôes
ordinár-ias

Portland, Maine..... 2
Idem, idem. . . • • . • • • . 2
Idem, idem...... .. .. 2
Idem, idem..... . . . . • 2
Idem idem.......... 2
Boston, Mass........ 2:
Portland, Malne , . . . . 3

não subsoríptos e não emittidos 99.985

W. F. orammett .
F. H. Mon-íll ..
Jas J. Hel'nan .•..••••
H. E. Mason ..
Olarence E. Eaton .
Warren N. Akers .
Millard W. Baldwin ..

Qnantia de títulos
ordínarlas ,

Quantia de títulos não subscríptos e não emtttídos 75.000
preferenciaes.

7. A alludida. corporação está domiciliada em Portland, no
Condado de Cumherland,

8. O numero de seus directores é sete e os seus nomes são:
MUlard VV. Baldwín, N. Akers, Clarence E. Eaton, H. E.
Masan, Jas, J. Hernan, F. H. Morrill e VV. F. Grummett.

9. O nome do escrivão é Millard W. Baldwín e a sua resí
dencía é em Portland.

10. Os abaixo assígnados : Millard W. Baldwin é o pre
sidente; o abaixo assignado Warren N. Akers é o thesoureiro ;
e os abaixo assígnados Míllard "\V. Baldwín, Warren N. Akers,
Clarence E. Eaton, H. E. Mason, ras, J. Hernan, F. H. Morrill
e 'N . F. Crummett constituem maioria dos dírectores da cor
por.ção.

Em testemunho do que, firmamos o presente neste dia 7
de setembro de 1906. Anno do Senhor. - Millard W. Baldwin,
presidente. - Warren N. Ake:l"s, thesoureíro, Maioria da dt
rectoría. - ..111illard Baldwin. - Wa1'ren N • .t1kers.. - Clorence E.
Eaton.- H. E. Mason.- Ice, J. Hernan .-« F. H. MorriU.
W. F. O?"ttmmett.

Estad o de Maine sjs

Condado de Cumberland. Neste dia 7 de setembro de 1906,
pessoalmente compareceram Millard'\V. Baldwiu, presidente,
Warren N. Akers, thesoureiro, e Millard VV. Baldwin, Warren
N. Akers, Clarence E. Eatou, H. E. Mason, Jaa. J. Hernan, F.
H. Morrill e W. F. crummett, maioria da dírectoría do Port
of Parà e juraram respectivamente ser verdadeiro o certificado
por elies subseripto.

Perante mim. -James E. Manter, juiz de paz.
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Estado de Maãne

Cartorio do procurador geral, aos 8 de setembro de 1906.
Anna do Senhor.

Pelo presente, certifico que examinei o instrumento :proce~
dente e que o mesmo está devidamente feito e assígnado e de
conformidade com a Constituição e com as leis do Estado.""
Wan"en C. Phubrootc, adjunto do procurador geraL

Estado de Maine

Repartição do secretario de Estado.
Pelo presente certifico que o instrumento precedente é

cópia fiel do constante do arehivo desta repartição.
Em testemunho do que mandei. seIlar este Instrumento

com o sello do Estado; .expedído sobre minha asslguatura em
Augusta, neste dia 29 de setembro, anno 'de Nosso Senhor, IQ06 e
centesímo trtgesímo primeiro da índependencta dos Estados
Unidos da América. - A. J. Broura, sub-secretario de Estado.

N. 3.333-Estados Unidos da Amoríca. Departamento do
Estado.

A todos que o presente virem, saudações:
Certifico que o documento junto ao presente foi passado sob

o so110 do Estado de Maine e é merecedor de inteira té e credito.
Em testemunho elo que, eu, Elíhu Root, secretario de E3~

tado, mandei seIlar com o sello do«Departrnent ofState» e assí
gne! o mau nome por íntermedío do empregado principal do
referido «Department», na cidade de Washington, aos 3 dias de
outubro de 1906.-EZiJm lioot, secretario deEstado. Por Chas,
Denb'l{. empregado prlncipal ,

(EstRva o ssllo do «Department of State» dos Estados Unidos
da Ameríea.)

N. 524--Recebi5S000.
Reconheço verdadeira a firma retro de chas, Denby.
Consulado Geral do Braail em New-York, aos 4 de outubro

de 1906. (Sobre uma estampilha consular do Brazil, valendo 5$)
- Garcia Leão, více-consul.

(Estava a chancella do referido Consulado Geral.)
Reconheço verdadeira a assígnatura do SL G. Leão, vice

consul em Neva-York (sobre duas estampilhas do 'Se110 federal,
valendo collectívamente 550 réis). Rio de Janeiro, 10 de no...
vembro de 1905. - Pelo dtrector geral, Greçorto Pecegueiro do
Amaral, dírector de secção interino.

(Estava a chaneella do Mínísterio do Exterior do Brazil.
Collada ao documento uma estampilha federal valendo 3$, de
vidamente ínutílízada na Recebedoria do Thesouro Federal.)

Líam-se na parte exterior do documento os seguintes dizeres:
Cópià-'Nome da Corporação: Port of Pardo Ohamberland ss,

Registro de documentos: Recebído em 10 de setembro de 1906,
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as 8 horas e 40 da manhã. Archivado no volume 33, pag.421.
Attesto: Roy P. Eaton, registrador. Cópia fiel do registro.
Attesto: ROl} P. Eaton, registrador.

Estado de Maine-Repartição do Secretario do Estado. Au
gusta, ao, 12 de setembro de 1906. Recebido e archívado neste
dia de hoje.-Attesto: Bryan Boyd, secretario de Estado. Re
gistrado no volume 56, pag, 471.

Nada mais continha ou declarava o referido documento que
bem e fielmente verti do proprío crigtnal ao qual me reporto.

Em tédo que passei o presente que séllo com o sello do
meu officio e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 12 de
novembro de 1906.

Rio de Janeiro, 12de novembro de 1906.-111anoel de Mattos
Fonseca.

Eu abaixo assignado, traductor publico e interprete com..
mereíal juramentado da Praça do Rio de Janeiro, por nomea
ção da merítíssíma Junta Commercial da Capital.

Certifico pelo presente que me foi apresentado um do..
eumento escripto em ínglez, afim de traduzir para o vernaeulo,°que assim cumpri em razão do meu orâcío e cuja tradueção
é a seguinte:

TRADUCÇÃO

Estatutos do «Port of Pará»

(Porto do Pará)

Art. 1°-Local principal de negocio e sello ,
O local principal de negocio e o escriptorio da companhia

no Estado de Maine serão na cidade do Portland e o sello ser>,
de fórma circular com as palavras «Port or Pará» em redor dá.
per-ipherla e as palavras e algarismos « lncorporated -1906.
Maine» (Incorporada. 190& Maíne), dentro.

Art. 2°- Funccíonarlos ,
Os funccíonaríos da companhia serão: Um presidente, um

primeiro vice-presidente e os outros vice-presidentes que, op
portunamente, forem nomeados pela. díreetoría, um thosou..
reíro, um secretario, um escrivão,· uma díreetoría composta de
sete dírectores e os funccíouarios subordinados que a dírecso
ria ou acommíssão executiva opportunamsnte nomear. Os
acclonlstas em assembléa annual escolherão por escrutínio se
creto dentre sí a directoria. Tambem escolherão o escrivão.
A dírectoría em sua. primeira assembléa, depois de eleita, eS
colherá, dentre os que constituem a mesma directoria, um pre
sidente e um primeiro vlee-presídente e escolherã tambem um
thesoureiro e um secretarto .

A dírectoría poderá, opportunamente, nomear outros vice
presidentes, porém, vice-presidente algum, a não ser o primeiro
vice-presidente, precisa ser membro da dírectoria,
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o escrivão e o secretario prestarão respectiva. e devida
'mente juramento, obrigando-se ao fiel cumprimento de seus
respectivos deveres. Os cargos device-pI'e~iúe!lte e secretario
ou de.thesouretro e secretario podem ser exercidos pela. mesma
pessoa.

Todos os alludidos rnnccíonartos exercerão' seus- -caegos re
spectivos por um anno e dessa data em deants até que sejam
eleitos e qualificados os seus successores, ficam sujeitos, com
tudo, a ,ser destituídos em qualquer tempo por voto da maioria
da directoria ou por maioria da cornmíssão executiva j exee
ptuam-se os runcctonartos eleitos na assernbléa dos signatarios
dos «Artícles of Agreement» (termos de contracto) e na pri
meira assembléa da directoria, que exercerão os cargos só
mente até a primeira assembléa annual e dessa data-em de
ante até que sejam. nomeadose qualificados os seus successores,

Art. 3°-Renuncia de funccionarios.
Qualquer director, membro da commíssão executiva ou

fuuccionario pôde renunciar o cargo, mandando aviso por
escripto á directoria ou ao presidente ou ao secretario, e sendo
a sua renuncia acceíta pela directoria ou pelo funccionario a
quem esse aviso de renuncia fôr entregue, seu cargo será con
siderado vago. Os directores ou membros da commíssão exe
cutiva que continuarem, poderão deliberar não obstante qual
quer vaga na directoria ou na cornmíssão, e todos os actos pra
ticados pela directoria ou pela commíssão executiva serão va
lidos não obstante qusesquer vieíos na eleição ou qualificação
desse director ou membro da commíssão executiva.

Art. 4°-Vagas.
Pôde haver vagas nos cargos alludidos e estas serão preen ...·

chídas pela dtrectoría ou pela commissão executiva, e a pessoa,
escolhida para preencher essa vaga exercera as funcções pelo.
resto do tempo que faltar ao titular nomeado.

Caso um funccionario da companhia se ausente ou fique
temporariamente impossibilitado de preencher suas funcções, a
directoria ou a commíssão executiva poderá nomear pessoa
para ficar em seu logar durante essa ausancía ou impedimento,
dando-lhe todos os poderes que tem esse funccíonarío ou parto
delles, como melhor entender.

Art. 50- Poderes dos directores.
Os bens, transacções e negocias da companhia serão geridos

pela directoría, que exercerá todos os poderes da companhia a
não SOl' aquelles que a lei manda exercer por fôrma diversa.
Sem restringir de qualquer fórma. por ínterenoía, referencia,
ou outra, a generalidade do que ficaexpresso acima. a dírecto
ria terá plenos e illimitados poderes para comprar bens ou di
reitos e para celebrar os contractos que julgar de vantagem
para a companhia e fixar o preço que a companhia deve pagar
por esses bens, direitos ou contractos e terá poderes, Igual
mente, para, sem o assentimento ou voto dos accíonístas, ven
der, transferir ou dispor de qualquer outra fórma de todos ou
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quaesquer dos bens da companhia, emíttír «bondss.edebeuturess
ou outros títulos garantidos da companhia e empenhar ou ven
der os mesmos pelas quantias e aos preços que entenderem, e
hypothecar, empenhar ou gravar por qualquer outra. fôrma os
bens moveis ou írnmoveís da companhia afim de garantir o
pagamento de quaesquer desses «bonds», «debentureas- ou outros
titulas garantidos ou dividas da companhia.

Art. '60- Commissão executiva.
A directoria da companhia mediante resolução votada por

uma maioria da mesma, poderá designar tres ou mais directo
res para constituírem uma eommíssão executiva, commíssão
essa que, excepção feita das restrtcções contidas nessa resolução
ou opportunamente, em outras resoluções da dírectoría, terá e
poderá exercer todos os poderes conferidos pelos presentesesta
tutos ou permittidos por lei á direetoria para gestão das trans
aeções e negocios da companhia, inclusive a faculdade de auto
rizar a fixação do seIlo da companhia em todos os documentos
que disto precisem. A commíssão executiva escolherá um pre
sidente dentre os seus membros.

Art. 7°-Delegação de poderes de dírectores,
A dtrectorra poderá opportunamente delegar quaesquer dos

seus poderes a commíssões sujeitas a quaesquer regulamentos,
impostos pela dírectoría ,

Art. 8o:'-«Quorum» de directores e da.commíssão executiva.
Tres directores e dons membros da commissão executiva

constituirão em qualquer caso «quorum» para tratar de negocies.
Art. 9o-Actas.
A directoria mandará lavrar actas dos assumptos de que

tratar, bem como dos trn.tados pela commíssão executiva e dos
accionístas, em assembléas geraes, e-em outra qualquer oc
casião, sempre que o exigirem os acclonistas, apresentarão uma
exposição do activo e do passivo da corporação e da situação
dos seus negocias.

Art. la - Attribuições de presidentes.
O presidente será o principal fuoccionario executivo da

companhia, presidirá a todas as assembléas da dírectoría e dos
aeeionlstas e desempenhará todos os deveres por lei impostos
ao presidente de uma companhia.

Art. II - Attrfbuições do vice-presidente.
O l° více-presldente terá todos os poderes e desem·

penharà todas as funcções do presidente em sua ausencia ou
quando estiver impedido ou impossíbílltado de agir e terá mais
os poderes e desempenhará as funcções que lhe forem oppor
tunamente conferidas ou impostas pela directoria ou pela
commissão executiva. Na ausencía do presidente edo lo vice
presidente, de uma reunião da. directoria ou de aecíonístas,
poder-se-há escolher uma pessoa para presidir a essa reunião.
Todos os outros vice-presidentes, excepto o lo vice-presidente.
terão somente os poderes e desempenharão as funcções que
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lhes forem opportunamente conferidas ou impostas pela dire ..
ctoría ou pela commíssão executiva.

Art. 12.-Attribuições do escrivão.
O escrivão terá um cartorío no Estado do Maine e.prestará

juramento de fíelmente desempenhar os deveres (~e seu cargo
na forma da lei. RegIstrara todos os votos e dellberações dos
accionistas da companhia e escrlpturarà um regtstroide todos
os instrumentos e papeis que sejam necessaríos regíst:ral> no Seu
cartoeio e desempenhará todas as funcções que lhe mandar o
presidente, a directoria ou a commíssão executiva. Na ausencía
do escrivão de uma assemoléa de accíonístas, poder-se-ha nomear
um escrivão temporário para _a assembléa,

Art. 13.-Attribuições do secretario.
O secretario será o escrivão ex-offícío dos dírectcres e da

eommíssão executiva e Dessa qualidade escripturará as actas de
todas as assembléas da directoria e de todas as commíssões e
dará e expedirá todos os avisos aos aceíonístas, aos dírectores
e ás commíssões da corporação.

Prestara juramento de desempenhar fielmente seus deveres.
Terá sob sua guarda o seno da companhia e juntamente

com o escrivão será. o guarda de todos os registros e archívos
da companhia, e exercerá todos os encargos incidentes, ao Seu
cargo ou que lhe forem attribuidos pela dírectona ou pela .oom
missão executiva. Quando ausente o secretario' de qualquer as
sembléa da directoria ou da. commíssão executiva, poder-se-na
nomear um secretario temporario para a assembléa.

Art. 14 - Attribuições do thesoureíro.
O thesoureiro, sob ao direcção do presidente e do vice-pre

sidente, terá a seu cargo os negocias financeiros da companhia
e terá sob sua guarda os dinheiros e titulos garantidos do mes
mo, excepto sua fiança, que será guardada pelo presidente. EUe
eserípturará ou mandará esorípturar as contas da. companhia
em livros adequados. nos quaes cada trausacção será cuidadosa
mente lançada; ,desempenhará todas as mais attribuições affe
etas especialmente a seu cargo ou' que lhe. forem impostas pela
dírectoria ou pela eommíssão executiva. O thesoureiro dará
fiança para o fiel cumprimento dos seus deveres, da fôrma, do
valor e com as garantias que a directoria ou a commíssão exe
cutiva determinarem.

Art. 15.-Assemblêa annual de accíonlstas.
A assembléa annual de accionístas para eleger tunccíona

rios e tratar dos outros negocias que devidamente forem sub
mettidos á aasembléa, realízar-se-ha em hora marcada no aviso
da assembléa, na segunda-feira de- setembro de cada anno no
escríptorío principal da companhia, em Maine, excepto a do
anno de 1906 que terá logar a 24 de setembro.

Caso a assembléa annual não seja devidamente coavocada
e realizada, a ãirectoria convocará· uma assembléa especial
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sm Iogar e para os fins da assembléa annual e todasas reso
luções dessa. assembléa especial terão a mesma força e eifeito
que a assembléa anuual,

Art. 16- Assembléa especial de acclonístas.
As assembtéas especiaes de aceíonístas serão convocadas

pelo secretario sempre que a dlrectoria ou o presidente assim
o ordenarem, ou por convite escripto de accíonístas que pos
suirem nunca menos de um quinto do «capital acções» emttâdo
e a receber.

Art. 17- Quorum de accíonístas.
Em toda a assembléa de accíonístas deverão achar-se 1'13·

presentados pessoalmente ou por procuração accionistas pos
suindo no mínimo 51 o da tmportancía total das acções de
«capital acções», então emittido e a receber, para constituirem
quorum, porém em numero inferior ãquelle poderá opportuna..
mente ser adiada a asaembléa,

Art. 18 - Aviso de assembíéas de accíonístas.
Será dado aviso de todas as asssmbléas de accíonistas pelo

secretario, peloccorreio ou mandando entregar a cada ao
elonista, 10 dias no mínimo antes do dia fixado para a assam
bléa, um aviso designando a hora e o local marcadospara a as
sembléae a natureza geral do negocio que se pretende tratnr,
Q.avíso expedido por essa forma será enviado a cada accíontsta
para o ultimo endereço que este deu ao secretas-toe todos os
accíoníatas serão considerados. para todos os effeítos, como
havendo recsbídovem tempo o aviso da assemblsa si estive
rem presentes ou representados po-r procuração nessa assem
bléa ou si devol verem o avísotantes ou depois da mesma
assembléa ,

Art. 19- Assembléa de direetores.
As assembléas regulares da dírectoría serão realizadas

nas oocasíões '8 nos Iocaestque a díreetoría determinar e não
será necessarío dar aviso dessas assembléas,

As assembleaa especíaes da dírectoría serão convocadas
pelo secretarioseropre que o presidente. lo vice-presldente ou
a maioria dos dtrectoree assim o exigirem e ,serão expedidos
avisos convenientes dessas assembléas, mas o que ter deliberado
pela maioria da dírectoría em qualquer reunião será valido
ainda que haja vicio DO aviso dado para essa reunião.

Art. 20 - Assembléas da commíssão executiva.
As assembléas regulares da commíssão execuüva serão

realizadas nas épocas e nos Iocaes que a commlseão deter
minar e não será necessarío dar avisos dessas reuniões.

As assembléas espeeíaes da, commtssão executiva. serão
convocadas pelo secretario . sempre que o presidente da com
missão executiva ou a maloría dos :seus membros assim o exí
girem e da;r·s.e~~a aviso con.ve~1Íente dessas assemblaas, POfé!Jl.
o acto da maiona da commtssao executiva em qualquer reuníãc
será valido ainda 'que haja vicio na expedição desse aviso.

Executivo - 1906 70
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Art. 21- Votação.
Em todas as assembléas de aeeíonístas cada aecíontssa re

gistrado terá direito a um voto por acção registrado em' seu
nome. Em caso.de morte de qualquer accíonísta os seus reprs,
sentantes pessoaes poderão votar, Caso um aecíonísta seja
menor, idiota ou affectado das faculdades mentaes, o seu tutor
poderá votar. Qualquer pessoa com direito a votos em uma
assembMa. poderá votar' por procuração passada nunca mais
de trinta (SO) dias antes da assembléa ter lagar; essa procuração
deverá ser arehívada com o escrivão ou com o escrivão tem
porarío , Essa procuração não será valida depois de ser adiada
tinalmente essa assembléa.

Art. 22 »-:« Capital..acções s e sua transfereneía,
0« capítal-acções » da companhia será de $17.500.000 di

vidido em 175.000 acções do valor par de 100 dollars, cada
uma, 75.000 das quaes montando, ao par em 7.500.000 dollars
que serão acções preferenciaes e 100.000 montando ao par em
$10.000.000 que serão acções ordlnarías.

Os possuidores de aeções prerereneíaes terão direito a um
dividendo fixo não cumulativo de 6 % sobre as acções que pos
snírsm e terão direito, depois que os possuidores das acções
communs da companhia tiverem recebido no anno o dividendo
de 6 %, a participar igualmente com os possuidores das allu
dídas aeções communs dos outros lucros que a companhia tiver
nesse anno.Os possuidores de acções prefereneíaes terão di
reito de voto igual aos possuidores de aoções eommuns, mas não
terão preferenoía alguma sobre os possaídores de aeções com
muns no tocante a repagamento de capital em qualquer liqui
dação, dissolução ou liquidação da companhia ou distribuição
do seu actívo,

Todo o aocíonísta terá direito a um certificado especíâcando
o numero e a qualidade de aeções qne possuir e esse certificado
expedido sob o sello commum da companhia e assígnado pelo
presidente ou um vice-presidente e o thesoureiro ou um aju
dante do thesoureiro, Nenhum desses mnccíonaríos asslgnará
formulas em branco e deixará as mesmas para serem usadas
por outros nem assígnal-as-ha sem scíencía do titulo apparents
das pessoas para quem são emíttídas.

AS aeções poderão ser cedidas em qualquer tempo pelos seus
possuidores ou representantes Iegaes dos mesmos por moia de
um instrumento esoripto de seu próprio punho.e é dever da
companhia por seus funccionarlos ou por seu agente de trans..
ferencias, transferir nos livros da companhia; aeções sempre
que forem cedidas por ,esse instrumento escripto entregue á
companhia juuto com o certificado representando as aeções
cedidas e emittindo um novo certificado no Domado cedido de
aceordo com a cessão e não 6 necessarío procuração para auto
rizar essa transferencia.

Caso se perca ou destrua um certificado poderá ser emittido
em seu logarumoutro novo, provada. a perda ou destruição
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daquelle e mediante a índemnízação que a directoria ou a com
missão executiva determinarem.

A companhia nãoserá. obrigada a tomar conhecimento ou a
reconhecer qualquer trust,' onus ou equídade effectuando qual..
quer aeção do seu capítal-acçõss ou a reconhecer pessoa qual
quer como tendo um interesse sobre ella, a não ser pessoa ou
pessoascujos nomes figurem nos livros da companhia comodono
ou donos legaes da mesma.

E da-se aviso expresso pelo presente e fica dado para qual
quer tempo que todas as acções do capital-acções desta campa..
nhia são emittidas e acceitas sob a condição, expressade que não
haverá responsabilidades da parte dos incorporadores, organi
zadores e promotores desta companhia ou de qualquer delles
sob pretexto de queelles estão em qualquer relação fiduciaria
com elIa ou sobo pretexto de que fixaram o preço a pagar por
esta companhia por quaesquer bens comprados pela mesma ou
nas círcumstancías que esta. companhia não tenha directoria
independente, e não haverá responsabilidade por parte dosín
corporadores, organizadores e promotores desta companhia, ou
qualquer delIes proveniente ou resultante de qualquer modo da
venda e transferencia para elIa de qualquer dessas proprie
dades.

Fica geralmente entendido e concordado que' todo o func..
cionario ouaccíonísta presente ou futuro desta. companhia con...
corda e concordará com os termos, condições, e círcumstancías
em ou sob as quaes esses bens teem sido ou possam ser com
prados e adquiridos por esta companhia, conforme ficou dito
acima.

Art. 23 - Emendas de estatutos.
Estesestatutos poderão ser emendados, alterados ou rejei

tadospor votos dos accionistas representando no mínímo cín
eoenta e um porcento do capítal-accões emittido e a receber em
uma assembléa annual ou em assemblaa especial devidamente
convocada para esse fim.

Estado de Massaehussets.j sls
Condado de Suffolk, \ •
O abaixo assígnaco, secretario da Por! Df Para (Porto do

Pará). corporação do Maine, pelo presente certifica que o ins
trumento acima é copia fiel e completa dos estatutos da allu
dída Port of Pará e em testemunho do que firma o presente
e affíxa o seUo commum da companhia. neste dia 3 de outubro
de 1903, anno do Senhor. - Assígnado, Reginald H. Johnson,
secretario da Port or Pardo

Estava a ehaneella da alludída companhia.

Estado de Massachussets ) sls
Condado de Suffolk I .
Neste dia. 3 de outubro do anuo do Senhor 1900, pessoal

mente compareceu Roginald H. Johnson de mim pessoalmente
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conheeídoe que 'sei ser devíâamente-qualítlcado-e na qualidade
de secretario da Port of Parà, -o -qual jurou ser verdadeiro -o
c'ertificado precedente 'que -assígnou em mtnha presençac c;

(AMignado) Henrll Ware, .nctarío 'publico.
Estava a chancella do referido.nctarro.
Reconheço P9r verdadeira aassígnatnra supra da-Henry

Ware1 notaria publico de M8SSa-chuss-ets.'EIll-fé·do que, passa0
presente que vae por mim assignado e sellado como ,'soI10 ·deste
Vice.Consulado do BrazilemBostón, aos 3 de-outubro de 1006.
Assignado, JaymeMackáyde Almeida, víee-consul.

Estava a chaneelta do rererítío Vice-Consulado e uma estam
pilhado sello consular do Brazildo valor de 5$,devldamente
intitillzadà. Colladas ao documento duas estampilbas federaes
brastleíras valendo eollectivamente'4$200, tnutíltzadas oom a
chancella da Recebedoria do Thésouro Federal.

Reconheçe verdadeira a assiguatura do Sr. Jayme Maekay
de A:lmeida, více-consul em Boston. (Sobre duas estampilhas te
deraes valendo collectívamente 550'réis.) ~'Rio de Janeiro, 10
dê-novembro de 1906.---Pelo dlrector geral, Gre.gorio Peceçueõrc
do AmaraZ, director -de secção interino.

'Estava' a chancella do Ministerio das Relações Exteríores do
Brazil.

Nada mais continha o referido documento que bem e fiel
mente verttdo proprto original ao qual 'me reporto.

Em fé do que passei o presente .queséllo com o se110 do
meu .otâcío e: seno nesta 'cidade do Rio de Janeiro,.aos 12dias de
novembro de 1906. -Manoet -de Mattos Fonseca.

DECRETO N. 6234 - Nãofoi publícado no Iliario Official.

DECRETO N. 6235 - DE 20 DE DEZEMBRO DE lQ06

Concede as vantagens e regalias de pa~ueteaos vapores «S. Luiz" e
eüanoé», de propriedade da Companhia Commeccio e Navegação.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do .Braall,
attendendo ao que requereu a Companhia .oommercío e Na:ve
gação, devidamente representada, decreta:

Artigo uníco, São concedídas á .oompanhía Commercio e
Navegação,as vantagens e regalias de paquete para os vapores
de sua 'propl'iedade,S. Luiz e ,Ca'no.rJ.. que fazem.viagens regulares
entre os portos da Republica, sendo observadas as clausulas
que a esto acompanham, ,assignaàas ,pelo'M,inistro de,'Estado
da Industrial Viação e Obras Publicas..

Rio de Janeiro, 20 de dezembrode lSOB, 18' da Republíea ,

AFFONSO AUGUSTO MORElRA,PENNA.

Migv:etGalmon âu Pin eA'lmeida.
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Clausulas aque se refem odecreto o, 62851 desta data
I

A Companhia Commercio e Navegação, proprietaría. (10S
vapores S. Luiz, e'Oanoe, e obrigada a transportar gratuita~

mente nosseusvapores as malas: do Correio e seus oonductores,
fazendo-as conduzir de terra ,lJara bordo e vice-versa. ou entre
gal-as aos agentes do Correio devidamente. autorizados a rece
bel-as, fazendo-se o recebimento e a entrega mediante recibo.

II

A Oompanhíat' ransportarã, sem onus algum para a União,
qualquer somma em dinheiro ou em valores pertencentes ou
destinados ao Thesouro Federal •. os commandantes dos vapores
receberão os volumeseneaíxotados, na fórma das ínstruocões dq
Thesouro Federa! de 4 de setembro de 186~, sem proeedecem á
contagem e conferencia. das sommas, assíguados previamente
os conhecimentos de embarque, segundo os estyIas commer
cíaes,

!lI

Obriga-sa a companhia:
lo, a dar transporte gratuito ás sementes, mudas de plan

tas, objectos de-aístorie natural, destinados aos jardins publicas
e museus da.Republica ;

2°, a dar -ao Governo gratuitamente uma passagem de ré e
outra. de prôa em cada viagem;

30 , a conceder transporte ·COIU abatimento de 50 olo.· sobre os
preços ordtnaríos para a força publica. ou escolta conduzindo
presos, a com o de.Sü 'I. para qualquer outro trausporta por
conta do Governo Fedaral ou dos Estados•.

Riode Janeiro, 20 de dezembro de 1906. - 31'guel Calmon
<lu Pin e AZmeida.

DECRETO N. 6286- DE 21 DE DEZEMRRO DE 1906

Crea mais uma brigada de ínfaataría de Guardas Necíonaes na comarca
de s. José da Boa Vista, no Estaào do Paraná.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do dacreto n, 431, de 14 de dezembro de 1896,
decrata:

Artigo uníco, Fica oreada na Guarda Nacional da comarca.
da S. José da Boa Vista, no Estado do Paraná, mais uma bri
gada de infantaria, com a designação de 29a, a qual se consti
tuirá de tres batalhões do serviço activo, ns. 85, 86 e 87, e um
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do da, reserva, sob o n. 29,que se organizarão com os guardas
qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as
disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1906, 180 da Republica,

AF1?()NSO AUGUSTO MOREIRAPENNA..

Augusto Tatlares de Lyra.

DECRETO N. 6287- DE 21 DE DEZEMBRO DE 1906

Cree mais uma brigada de cavallaeía de Guardas Nacíonaes na comarca
de Ponta Grossa, no Estado do Paraná.

O Presidente da Repuhlíoa dos Estados Unidos do Brazi!,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unícc. 'Fica. creada na Guarda Nacional da comarca
de Ponta Grossa. no Estado do Paraná, mais uma brigada de
cavallaría, com a designação de ISa , a qual se constituirá de
dons regimentos, ne. 35 e 36, que se organizarão com os guar
das quahâcados nos dístríctos da. referida comarca j revogadas
as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1906, 180 da Republlca.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 6288 - DE 21 DE DEZEMBRO DE 1906

Ceea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacíonaea na comarca
de Batataes, no Estado de S. Paulo.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brasil,
para execução do decreto n, 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco , Fica creada na Guarda Naeíonal da comarca
de Batataes, no Estado de S. Paulo, mais uma brigada de infan
taria, com a designação de 164a , composta de tres batalhões do
serviço actívo, sob os ns. 490. 491 e 492, e um do da reserva,
sob o n. 164, os quaes se organizarão com os guardas qualifica
dos nos dísn-íetos da mesma comarca; revogadas as disposições
em contrario.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1906, 18' da Republíoa ,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. PENNA.

Augusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 6289 _ DE 21 DE DEZEMBRO DE 1906

!lU

Orca mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na
comarca de Belém do Descalvado, no Estado de S. Paulo.

o Presidenle da Republíca dos Estados Unidos do Brazi!,
para execução do decreto n, 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo uníco , Fica areada na Guarda Nacional da comarca
de Belém do Descalvado, no Estado de S. Paulo, mais uma bri
gada de infantaria com a designação de 165', composta de tres
batalhões do serviço aetivo, sob os ns. 493, 494 e 495, e nm do
da reserva sob o n, 165,08 quaes se organizarão com os guar
das, qualificados nos dístrictos da referida comarca; revogadas
as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 21 do dezembro de i906, 18' da Republica,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA..

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 6290 - DE 2i DE DEZEMBRO DE 1906

Abre ao Miulster-Io da Justiça e Negocias Inbertores , por. conta
do exercício ele 1906, o credito supplemcntaf de 68:000$. sendo
18:000$ ri. verba li: Secretaria do Senado» e 50: 000$ ri. verba
«Secretaria da Camara tios Deputados ».

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização concedida pelo n. 1 do art. 26 da
lei n. 1453, de 30 de dezembro de i905, e ouvido o Tribunal
de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regulamento
approvado pelo. decreto D. 2409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve abril' ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores,
por conta do exercício de 1906, o credito supplementar de
68:000$, sendo 18:000$ á verba « Secretaria do Senado» e
50:000$ á verba « secrerana da Camara dos.Deputados», afim
de Decorrer ao pagamento das despesas com o serviço de
stenographia, revisão, redaeção, impressão e publicação dos
debates do Congresso Nacional durante a prorogação da
actual sessão legislativa até o dia 30 de dezembro corrente.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1906, 18' da Republíca.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Taxares de Lyra.
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DEORETO N. 6201 - DE 27 DE DEZEMBRO DE 1006

Abre ao Ministerio da Justiça e Negcctos Interiores o credito
de 288:664$204, eupplementar- a ver-ba-c-Soccor-r-oa Publi...
cos--do exercicio de 1906.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos. do Brazil,
tendo ouvído prevíamente o Tribunal de Contas. nos termos do
art. 70, § 5', do regulamento approvado pelo decreto n. 2400,
de 23 de dezembro de 1896, resolve, de accordo com o disposto
no art. 26, n. I', da. lei n. 1453, de 30 de dezembro de 1905,
abrir ao Ministerio da Justiça. e Negocias Interiores o credito
de 283:664$204, supplementar á verba-Soccorros Publicos-do
exercícío de 1906, para pagamento de despesas dessa natureza
e constantes da demonstração junta.

Rio de Janeiro, .27 de dezembro de 1906, 18' da República,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares de Lyra.

Demonstração do credito supptementar preciso â verba. «80e ...
cor-r-os Pub'lícoss de exercrcío de 1906, para pagamento
das despezas extraordinarias feitas pela Directoria Geral
de Saude Publica

Folhas do pessoal subalterno extraordínarío da Inspectoría
do Serviço de Isolamento e Desinfecção:
Em setembro........... 10:035~'451
~m outubro ~l:O:~ 232
Em novembro..... 20.722. 83 60:789$766

Folhas da tripulação
da lanchaFernandes Pi
nheiro I empregada em
servíço extraordínarío:
Era setembro .
Em outubro ..
Em novembro .

1:650$000
1:705$000
1:610$000 4:965$000

Folhas da tripulação
da lancha empregada .no
serviço nocturno extr-a
ordinario:
Em setembro .
Em outubro .
Em novembro .

1:894$000
1:374$000
1:163$000 4:431$000
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Folhas ela tripulação
da lancha Rocha Faria,
empregada em serviço
extraordinario :

Em setembro .
Em outubro .
Em novembro .

1:200$000
1:240$000
1:200$000 3:640$000

Folhas ela tripulação
da lancha J.llanguinhos,
empregada em serviço
extraordmarío.

Em setembro..........•
Em outubro .
Em novembro ..

Folhas ela tripulação
da Enfermaria Fiuotuasüe :

Em setembro .
Em outubro .
Em novembro .

600$000
6209000
6009000 I :820$000

600$000
620$000
600$000 1:820$000

Folhas das díarías
abonadas ao r». Jayme
Silvado, da Directoria Ge
1'al eleSaude Publica:

Em setembro........•.•
Em outubro .
Em novembro " .

Folhas extraordína
rias dos serventes da Di
rectoria Geral de Saude
Publica, destacados no
Laboratorio Baeteríolo
gíco :

Em setembro .
Em outubro ..
Em novembro .

300$000
310$000
300$000

283$666
292$999
290$000

910$000

866$665

Folha elo pessoal subalterno. extra
ordinario do Hospítab de 8. Se-
bastião, ernnovembro..... ....... 2:270$000
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Folhas do interprete
da Fortaleza. de Santa
Cruz:
Em setembro .
Em outubro .
Em novembro .

Folhas do pessoal en
carregado da matança de
ratos:
Em setembro .
Em outubl'o", .. " , .".
Em novembro ".

150$000

6:893$800
6:934$600
6:166$800 20:045$200

Folhas supplementares
das diartas do ma
chiulstu, foguista e
mar-inheir-os, empre
gados no serviço ex
tl'aordinario no
cturno em junho. ju-
lho e agosto .

Fornecimentos extra-
ordínartos feitos ~ Repar
tição Central de Saude
Publica:
Em setembro .
Em outubro , .
Em novembro .

13:673$300
8:694$660
9:324$300

1:256$000

31:691$760

Fornecimentos extra
ordínaríos feitos ao Hos
pital de S. Sebastião :

Em setembro .
Em outubro .
Em novembro .

Por-neclmeutos extra
ordínaríoa feitos á. Itlspe
daria de Isolamento e
Deslnfecção :
Em seternbro .
Em outubro .
Em novembro .

6:385$049
6:660$565
9:410$26i 22:455$875

17:509$619
15:658$019
9:995$300 43:162$938200:274$204
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Credito á Delegacia Fiscal do Tllesouro Nacional
no Estado do Pará, para pagamento do
aluguel do apparelho Clayton de 2 de junho a
22 de setembro ultimo em serviço de desln
fecções das embarcações procedentes dos portos
do Ceará, e Bahia, onde grassava a peste
bubouioa... .. . . 3:390$000

------
203:664$204

!,)a1'a pagamento de despezas que se terão de fazer
durante o mez de dezembro com o pessoal e
fornecímentos extraordinarios e com as medi-
das preventivas de casos sporadícos de peste
bubonioa.................................... 80:000$000

------
283:664$204

Primeira Secção da Directoria de Contabilidade da Secre
taria da Justiça e Negocies Interiores, 21 de dezembro
de 1906.- Carooltio e Souza, director da secção interino.
Visto - J. Bordini, director geral.

DECRETO N. 6292 - DE 28 DE DEZE"nRo DE 1906

Abre ao Mínlsterío da Justiça e Negocíoa Interiores o credito de
953$338 para pagamento de vencimentos do continuo da Secre
taria do Senado, dispensado do serviço, Delpbím de Azevedo
Maia.
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazíl,

usando da autorização concedida pelo decreto legislativo
n. 1602, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e
Negocias Interiores o credito de 953.$338 para OCC01'ror ao
pagamento dos veucímentos do continuo da Secretaria do Se
nado, dispensado doserviço, por tempo indeterminado, Delphim
de Azevedo Maia, relativos ao período de 17 de setembro a 31
de dezembro de 1906.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de i906, 18' da Republlca ,

Arsoxso AUGUSTO r,{OREIRA PENt\A.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 6293 - DE 28 OE DEZEMBRO DE i906

Abre ao Mlnísterlo da Justíca e Negcclos Interiores o credito extraor
dinario de 65:000$ para occoerer ás despesas com fi. íustallacâo
do Archivo Publico Nacional no edificío á praça da Repubfíca

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo
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n. 1603. desta .data" resolve. abrir ao M~nist~l'io da Jnsticn. e
Negocies Interiores- o credítoiextraordínanío de 65:000$000
para Decorrer ás despesas com a ínstallação. do' Arehivo Pu
blíco Nacional no' edifício á praça da . Republíoa, inclusiva a.
acquisíção de mobilias, medalhartos, 1.826 caixas para guarda.
de documentos, estantes para a bíblíotheca, reposteiros. ta
petes, cortinas, etc., ventiladores electrícos, campainhas, ele
vadores, telephones, dous bustos, gratificações e despezas de
conducção ,

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1906, 18' da, República,

AFFONSO AuGUSTO MOREIRA PENNA.

Au,gusto Tacoree âe Lyra.

DECRETO N. 6.294 - DE 29 DE OEZE~IBRO DE 1906

abr-e ao Ministerio da lovIarinhao credito de i71:178$6GO,
supplementar às verbas 15!l- e 26U., do ar-t . 6Q da; lei
n , 14'53, de 30 de dezembro de 1905.

O'Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferida. ao Poder Executivo pelo de
creto legislativo n. 1604, da presente data, resolve abrir ao
Mlnísterlo da Marinha o credito de 171:178$669, supplementar
ás verbas dos§§ 15 e 26 do art. 6'dalein. 1453, de 30 de
dezembro- de 1905. sendo: 72:441$733 para o § 15 - Meài
camentos, apposítos, vasilhame, etc., .roupas para os doentes,
colchões, camas, etc. e lavagem de roupas; c 98~736$936 para.
o § 26 - Diífeeença. de soldos, enterros, gratificações, etc.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1906, 18' da República •

...U'FONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Alexandrino Farict de AZencar.

DECRETO N. 6285 - DE 29 DE DEZE1.:IBRO DE 1906

Cr ea vanios legares, no Instituto Benjamin Conatan t,

O Presidente da Republíea dos Estados Unidos do Br-aell,
usando da autor-ização contida no decreto Iegislatívo n.l583,
de 13de dezembro corrente; resolve crear no Instituto' Benja
min Constant da Capital Federal os seguintes Iogares :

a) de'medico ophtalmologista,para o exercicío das Iuneções
ínherentes a essa especialidade;

b) de leitor. com funccionamento nas secções masculina e
feminina nas horas determinadas pelo regulamento j
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c) ele mestre machlnistac para exercer no motor a vapor,
no prelo mecanico c em outras machínas <18 funcções da sua,
profissão.

Rio de Janeíro, 29 do dezembro de 1906, ISo da. Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENSA.

AH[7Usto Tacares de Lyra.

DECRETO N. Ô.29~ - DE 29,DE DEZEl\íBRO DE 1906

Publ ica a accessão da Iel andia li Convenção 'I'elegr apbí ca In
tel'nacionalcelehl'ada em S. Pe tersbu rg a 22 de julho
de 1875.

O Presidente 'da, Republica dos Estados Unidos do Brazil faz
publica 11 accessão do Governo dinamarquez, em nome da
Admínístraçâo dos Telographos (la Islaudia e no tocante-ao ser
viço telegraphíco dessa .ilha, á Convenção Telcgrnphica Inter
nacional celebrada, em S. Petcrsburgo a 22 do julho do 1875,
segundo communicação da Legação brttennícc no Brazil, de 5
do corrente, cuja traducção offícíal a este acompanha.

Rio de Janeiro. 29 de dezembro de 1906. 18' da Rcpublíca ,

AFFO:'\SO Al7GliSTO lvfORElRA PENNA.

Rio-Branco,

TRADUCçAo

Legação Br-itannlca, Petropclís, 5 de dezembro de 1906.
N.76.
Sr. Ministro.
O artigo xvm da Convenção 'I'elegraphíca Internacíonal

de 1875 exige que as adhesões a esta. Convenção sejam commu
meadas ,ts Potcncias sígnata.rías pelo pata em que se realizou
a ultima Conferencia, e esta obrigação recao, por isso, presen
temente sobre a Grã-Bretanha.

De aocordo ..comas instrucções que recebt do Principal Se
cretario deS. 1'1., tenho conseguíntemeute B, 'honra de Inrormar
<:1.. v; Ex. quevem communlcação datada de 80 de agosto ul
timo,o 'Ministro, dínamarquesvem .Londres declara 'que, de
vendo a Islandia -estabeteeer brevemente communícaçõesoom a
1~uropa .por melado caibo submartno, a -Administração dos "Te
Iographos daquella Ilh11 deseja adhern- á Convenção "I'elegra
phíca Intemacíonal de S. Petersburgo,de 20 de julho de1875,
sendo ,que essa. adhesão devera ":'Vigorar 'desde o lo de outubro
de 1906.
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o Sr. Bille accreseenta que:
1. No que concerne ás taxas terminaes e de transito dos

telegrammas, a tp..xa terrnínal dentro da área da tarIfa europêa
é dedez contírnos por palavra; em telegramma dentro da área
oxtra-europén., 15 centimos por palavra.. A taxa de transito
pela Ielandía será respectivamente de 8 e 12 centímos por pa
lavra. As grande) distanciasc as habítuaes dirâcuklades nos:
reparos justificam esses preços.

2. Com relação ao equivalente do franco em moeda cor
rente na Islandía, é elle de 80 ore.

3. A Islandía deseja' pertencer 'li. (la classe com o fim de
contribuir para as despezas da Secretaria Telegraphioa Inter
nacional.

4. O Ministro das Obra;') Publicas em Copenhague, sob cuja
autoridade estão collocados os Telezraphos dlnamárquezes, re
presentará a Administração íslandíca no que respeita á. Con
venção. O facto da adhesão da Islandía-não implica ampliação
do direito de voto nas Conferencias Telegraphicas.

Aproveito o ensejo, Sr. Ministro, para reiterar a V. Ex.
as seguranças da minha mais alta conslderação.

(Ass.) Colvltle Borclau,

Sua Exeellencia
Senhor Paranhos do Rio-Branco,
Ministro dos Negocios Estrangeiros.

DECRETO N, 6297 - DE 29 DE DEZEMBRO DE 1906

Approva o plano geral para melhorar o abastecimento de agua á
Capital Federal e declara sem eífaito o decreto u . 620,1" de 30
de outubro do corrente anno ,

o Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazll,
usando da autorização constante do art. 15, n , XIX, da lei
n, 1453,de 30 de dezembro de 1905, decreta :

Art.!.' Ficam approvados o plano geral e o orçamento
das obras para a revisão e melhoria do serviço de abasteci
mento de agaa á Capital Federal, constantes dos documentos que
com este baixam rubricados pelo díreetor da Directoria Geral
de Obras e Viação da respectiva Secretaria de- Estado, e de
conformidade com a exposição que lhe foi apresentada pelo
Ministro de Estado dos Negocias da Industría, Viação e Obras
Publicas.

Art. 2.' O Ministro de Estado dos Negocias da Industría,
Viação e Obras Publicas providenciará sobre a organização e
distribuição dos trabalhos a cargo da Inspecção Gel'al das Obras
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Publicas da Capital Federal, creando para a execução, desde já
autorizada, das obras alludidas no artigo precedente, a 3a di....
visãode que trata o art. 15 do regulamento que baixou com
o decreto n , 364, de 26 de abril de 1890.

Art. 3.' Fica sem effeito a approvação do plano a que se
refere o decreto n, 6204, de 30 de outubro do corrente anno.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1906, 18' da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

jifigb,el Cf(Zmon dtt Pin e Almâda.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS

Sr. Presidente da. Republica - Havendo V. Ex. assumido
perante a Nação, em seu manifesto inaugural, o compromisso de
e proseguir .nas obras de saneamento e embellezamento da
Capital da Republica, que tantos cuidados mereceram da ope
rosídade do Governo findo, completando-as com um farto abas
tecimento de oqva », fel-me das primeiras preoceupaçõea estu
dar a rnatería , examinando o que a respeito se havia feito ou
proposto, afim de resolver tão importante problema pela fórma
que melhor consultasse os interesses do araria publico e as
necessidades da população, tendo, sobretudo, em vista que,
«sem aqva em abundancia, a corJimodidizd'edos habitantes i
insufficiente e são sempre precarias as condições hygienicas da
cidade »,

Neste intuito, procurei, com assentímento de V" Ex., a
eollaboração de distíncto profissional, por muitos titulas mere
cedor da minha confiança, o engenheiro José Mattoso sampaío
Corrêa, professor da Escola Polytechntea, que, nomeado, por
decreto de 30 de novembro ultimo, inspector das Obras Publi
cas, encetou, sem demora, os trabalhos necessarios á organí
zação de um plano definitivo para melhoria do serviço de aguas
desta Capital, valendo-se, em tal sentido, de todos os elemen
tos deixados pela anterior administração, e reunindo novos
outros que permtttíssem criterio seguro acerca de tão grave
assumpto,

Não foram motivos de somenos írnportancía, Sr. Presi..
dente, que me levaram, na espeeíe, a dissentir do meu eminente
antecessor, o Exm. Sr. Dr. Lauro Severiano Müller, e a rever o
projecto esboçado por S. Ex. na exposição que fez ao então
Presidente da Republíea, o Exm. Sr. De, Francísco de Paula Ro
drigues Alves, não; foram dívergencías em pontos esseneíaes,
conforme haverá V. Ex" ensejo de apreciar, que a isso me for
çaram. Aliás, na previsão, sem duvida, de. justas modificações
no plano approvado por decreto de 30 de outubro de 1906, o
ex-titular da pasta da Industria já, nesse documento, annuia ao
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proceder, com as seguintespalavras: « Ao demais, a approvaçgo
do projecto que tenho ri honca de apresentar, acompanhado de
estudos e dados que occuparam a demorada attenção de proflssto.
naes competentes, servira, quando mesmo naotenh/J, ,execuçv:o
integral, de elemento d administ1'ação para a reeoiuçõo ove, por
ventura, haja de, tomar a esse ?"espeito no futuro »,

Ha de V. Ex. permíttír que, sem descer a comparação
detida entre o plano approvado e aquelle que me cabe ti. honra
de sujeitar ao provecto juizo de V. Ex., releve, ao menos. duas
eírcumatanctas que, SÓs por si, me parecem, cabalmente; [usü
ficar a adopção deste, até mercê de conceítos emittidos de refe
rencia ao primeiro.

Diz a exposição citada :

«O volume de agua que hoje recebemos pôde ser computado
em 146 milhões de litros díaríos, fornecidos pelasvprocedeuoias
seguintes:

Litros

Serras do Ti nguá e Commercio.•.•...•..••....•
,Rio Macacos'.•••.•••••..•.••..••••......•'.•..••
Rio Cabeça .
Rio do Trapicheiro......................•.....
Mananciaes de Santa Thereza.•..•.•..•......•.
Rio Andaraby .
Maracanã e affluentes •..•••.....•••••.•••.••..•
Tres Rios, Mendanha e Piraquara.•..••••......

125.000.000
2.500.000

800,000
800.000
800.000
800.000

12.300.000
3.000.000

146.000.000

Estes 146 milhões de litros de agua, distribuídos por 700
mil habitantes, em que, nos calcules da Inspecção Geral das
Obras Publicas, era então avaliada a população abastecida da
cidade,correspondia ao supprimento de cerca. de 200 litros, em
média, por habitante e por dia.

Esta avaliação, porém. que teve por base o numero de
predios particulares lançados pela Prefeitura para. a. cobrança
do imposto predial. não é hoje acceitavel, pois é bem sabido que.
nestes ultimas canos, a densidade da população da nossa Capital
tem augmentado sensivelmente.

Aquelle . coefficiente acha-se, pois, Igualmente reduzido, e,
mesmo que assim não fosse,aqueIles 200 litros por habitante
não podem ser considerados um supprlmento sufücíante para
todas as exígencías do consumo em umacídads como a nossa,
tendo em consideração os habitas e costumes da população.. as
exigencias da saude e serviços publicas, o clima e natural des
envolvimento da propría cidade.
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Nestes termos, é de índeclínavel necessidade que, com o
aproveitamento de novos manancíaes, seja elevada ímmedíata..
mente a distribuição, na proporção de 300 litros díaríos por
habitante, como supprímentc médio,devendo seguir-se medidas
complementares para permittir que, em seguida, seja elevado
aquelle coerâcíente a 400 litros, como o requerem o natural
desenvolvimento e as condições da nossa Capital, em franca
transformação e progresso. »

Ora, o plano de abastecimento approvado-não se me afigura
conforme ás idéas exaradas na ultima parte do excerpto..

Realmente, admittindo-se o fornecimento médio díano de
146 milhões de litros" cifra contestável, porque tal volume
tem descido ás immediações de 100.000.000, a quota por .hahi
tante-día, dada a população do Dístricto Federal, ultimamente
recenseada, attinge a 180 litros. Mas. tomando-se em' conta o
facto da' deâcíeneía do alludído recenseamento. confessado ·pela
propna eommíssão incumbida dos trabalhos, é licito afilrmal'
que, no Rio de Janeiro; o volume de a$ua, fornecido diariamente
a cada. habitante, não excede de 160 Iitros, sendo que baixa, nas
grandes estiagens, até 120 litros.

Itm taes condições; aceeíta a base.de 16.0 litros por.habitante
dia, temos que o mencionado projecto de. 30, de outubro" pre
scróvcndo, unicamente, a captação immediata das.agues da TI..
jaca, Mantequlra, rio Grande e Camorim, não satisfaz, de modo
algum, aos propositos do seu illustre autor; porquantoç apenas,
aocresee de 82 litros a quota por habitante-dia', segundo .osdados
da exposição de motivos. e, tão somente, de 66 litros

"
pelas mo

díções, correspondentes á maxíma estiagem, regístadas nOJ In
spécção das Obras Publicas. Dest'arte, flearíamos, terminadas as
obras planeadas, com o volume escasso de 2213 litros, por habi
tante e por dia. Sobrevém; ainda, que se não deve prescindir da"
consideração, tambemfeita na 'exposição citada, no tocante ao,
desenvolvimento e progresso da cidade. De feito, um proiecte
que obedeça às normas correntes na pratica de serviços de
aguas, na 'de basear-se, não napopulação e neeessídades do.mo
menta, mas em dados relativos a um roturo rnaís ou menos
afastado, para que. dentro de certo período, não se justifiquem,
salvo eírcumstancías imprevistas, novas obras e despesas, nem
deixem de ser, convenientemente, satisf€lita~, as exigenclas do
consumo.

Para que V. Ex. possac preeísamente, aquílàtar do cresci"!
mento verificado nos grandes centros, urbanos, do consumo
deagua, por habítante-día; apresento, -em seguida, um quadro
com algarismos concernentes'ás príneípaes cidades da America
do Norte, todasellas dotadasde fornecimento diario demais de
300.Iítros por habitante. e a mor parte com augmento, em' 10
annos, superior a 100 litros':

Ex~cutiVQ _ 19D5 71 -
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Consumo de agua nas principaes cidades americanas

LITR.OS l'OR
~

~ z u.
lIAB1T~TE-DIA ~.~~

CIDADES ~o ::i

Em 18{;10 Em 1900
g..... ~.

,-,:;gli:<
Z--- -----

Nova Yor-k, · 359 527 16
ChicaJ:0' . 636 863 228
Phila elphia . 599 1.040 447
S. Luiz.. 327 722 391
Boston . 363 649 285
Baltuucre . 427 440 16
S. Francisco. 277 831 53
Cincinnatí , · 508 549 34
Oleveland 468 72'2 251
Buffalo • 844 1.058 214
Pittaburg . 654 1.049 394
Washington 717 840 12'5
Troy•.. 56'7 831 263
Newark. • · · 345 427 84
Minncapol.is . 340 422 82
Jci-sey City 440 726 282
Louísvtlle . . . 336 454 !!6
Omaha. .- 427 799 372
Rochestcr- . 299 377 78
St , Paul 272 304 32
Denver • · 1.362
Indianopolis · 322 359 37
.êlbanv. • · · 867
Columbus • 354 1.0H 690
Syracuse • · 309 463 164
Worccster . · · . 268 318 60
Toledo . 327 540 213
New-Hevcn · 613 681 68
Atlanta, 163 381 218

owell •• 300 386 86
Cemden 595 1.27J 676
Cambr-ídge, . 291 859 68

L

Cumpre, de par com isso. estimar a expansão do consumo
total, por eifeito do crescimento da população, para se haver a
expressão exaota do volume de agua, cada dia maior, que
pedem as grandes metropoles. Basta-me. corno exemplo, citar
Nova York, cujo abastecimento, de 270 milhões de litros díarios,
em 1860. se elevava a 1.360 milhões, recentemente.

Diante dessas observações, mais sobreleva a manifesta.
lnsufâcíencía do serviço que havia sido projectado ,

O segundo ponto, para o qual solícíto a attenção de V. Ex.,
é o que diz respeito ás despezas que acarretava aplano do meu
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digno antecessor. Computadas as verbas especificadas na. expo
sição de motivos e as que se faziam necessarías para a constru..
cção de um grande reservatório e para a revisão geral da rêde
de abastecimento, o custo do metro cubíco captado e dístríbuído
orçava, segundo o dito plano, por 500$ ; ao passoque, no actual,
sobre não haver os inconvenientes apontados, o custo do metro
cubíco monta a menos de 300$, isto é, quasí a metade.

o serviço de abastecimento de agua é, no Rio de Janeiro,
muito imperfeito, não preenchendo, por modo algum, as actuaes
exígeuctas de uma capital civilizada, como a nossa, cuja po
pulação já é suporior a 800.000 almas.

Duas são as causas que, concorrendo conjuntamente, teem
determinado as constantes e justas reclamações do publico, que
se vê pri vado de receber o volume de agua necessarío aos usos
domesticas, publiccs e índuerríaes : de um lado, a deâcíenoía dos
mananctaes ora captados; a, do outro, o mao e irregular serviço
de distribuição, que « faculta o affluxo exaggerado para alguns
pontos privilegiados e a grande reducção ou mesmo caroncía
absoluta para outros, em situações menos favoraveis », conforme
bem saüentou o meu illustrado antecessor.

Não põde. de feito, restar a menor duvida sobre a ínsurâ
ciencia do volume de agua, presentemente distribuido á po
pulação desta Capital: basta recorrer aos dados estaüstícos
existentes, e analysal-cs com cuidado, para que se firme no
nosso espínto a convicção de que é Imprescindível iniciar,
dentro do mais curto prazo possível, obras de captação e
adducção de novos mananclaes, capazes de, pela sua contrí
buição, elevar a quota actual do fornecimento díarío.

Cidade de grande futuro, e cujo desenvolvimento industrial
se vae accentuando de mais a mais, o Rio de Janeiro não pre
scinde de farto abastecimento, que nunca deverá ser ínfe
rior a uma média de 300 litros pornabitante·dia; o que importa
dizer que, na Situação vigente, o supprimento total não deve
baixar de 240 milhões de litros díaríos,

O volume de agua que hoje recebemos, não póde, á evíden
cía, siquer corresponder ás necessidades actuaes do consumo,
por ser, nas épocas em que não ha prolongadas estiagens,
apenas de 14G.000.000 de litros, volume inferior de 94.000.000
ao que cumpria ser, realmente, si esse ramo do serviço publico
houvesse acompanhado de perto ° progredir da cidade e os
demais melhoramentos introduzidos na publica administração.

Não é de bom alvitre, como já observei, procurar resolver
esta importante questão cogitando apenas das condições pre
sentes: é de boa technica., e melhor administração, prever o
futuro. tanto quanto possivel; e, nesta ordem de ídéas, cabe
cuidar com desvela e díligeneía das obras a executar, tendo
sempre em vista a accrescímo da população, o desenvolvimento
das índustriae, as necessidades crescentes do serviço publico, as
rnultíplas exígencías, emüm, de uma grande capital.
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Creio não. ser ..exaggerado, antes; prudente, dizer, que a
completa e satísfactone solução do problema de a.basteeimento
de agua, DO Rio- de Janeiro, exige que: se tenha. em conta uma
população jámais inferior a. 1.200.000 habitantes, para que nos
fique a-segurança de que,nos.15 an~osimmediatog águalla em que
as novas obras forem concluídas, nao haverá .falhas no serviço.

Assim sendo, não parece acertado projectar novas obras
"inão em ordem a obter um supprimeuto total de 360.000.000 de
litros diarios.

Não basta, porém, augmentar o volume ora entregue á dis.
tribuição publica: preciso se torna, igualmente, cuidar dessa dís
tríbuíoão, que é extremamente defeituosa, feita de mudo. inter
mittente e «portamina)) sema regularidade Iadispensavel ;
porque «a rêde geral foi successivamente estabeleeída, sem obe
decer a um projecto « harmoníeo no seu conjuncto », e« lançado
um tanto a esmo, conforme as exígeneías restrictas do mo
menta».

No Ria de Janeiro, o problema. é vasto e complexo, porque
já existem trabalhos feitos que não convem desaproveitar; deveu
do-se, ao reves, utilizar, tanto quanto possível, todos os serviços
príncípaes até hoje executados, , corrigindo, de prompto, graves
defeitos de facil modificação e, em seguida, realizando CODl ma
xímà ponderação, e não menor presteza de acção, todas as obras
complementares.de modo a dotal-os da perfeição de que carecem.

A tal respeito, entendo ser de meu estricto dever apresentar
a V. Ex., com inteira franqueza, ao minha maneira de pensar,
expondo, por maior, o plano que foi organizado, nesta. eonfor
midade, pelo actuaUnspector das obres Publicas, o competente
engenheiro Dr, José Mattoso de Sampaio Corrêa.

Para isso, ha de V. Ex. consentir que' faça acompanhar a
descrípçãc e justificação do projecto, a que me referi,de uma Il
geira, mas necessaria, exposição sobre ,o actual abastecimento,
quc.ssguuêo já ficou dito, não obedece a um.plaao eharmoníco
no'conjuncto », nem racional nas partes.

Deixando de lado as pequenas captações parcíaes dos rios
.Macacos, Trapicheiros, Cabeça, Andarahy 8i dos diversos ma
naneíaes de Santa' Thereza, cujo volume . total não excede de
5.700.000 litros dtaríos, e que, abastecem apenas, e íncomple
tamente, pequenas zonas Da- oírcumvízínhança, para só.consí
derar as príncípaes alimentações feitas pelos mananciaes das
serras do 'I'inguá e do, Oomruercio, pelorio Maracanã, e. seus
aft1uentes e pelos rios Mendanha, Piraquara e 'I'res Rios, temos
que, servindo os tres ultimas, a regiões extremas dos suburbios
{Jàcarepaguâ, Icajà, Realengo, Campo Grande: e Santa Cruz),
corre todo o serviço da eídade.. propriamente dita, desde Bem
fica até ao littoral, por couta dos outros dous,

Isto significa que a região de mais densa população, não
àispõ'e sínão dos 125.000.000 de litros', díarlamente.Tomecidos
pelos' mananciaes das serras do T1nguã. B. do Oommercío, dos
quaes, a encarar a questão. com o rigor necessario .. se devem
deduzir 54.000.000, inconveuientemente dístríbuídcs em
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marcha, pelas tínnas a'~ductoras. a ,divel's.os .poatos do Dís
tríctoFederal e aité a villas do Estado do RlOde,Janell'o,edw
12.300.000, contribuição média. do Maracanã e seus affluentes,
cujo volume baixa, ás vezes, em épocas de' seccas .prolongadas,
a cerca de 6.000.000 de lítros.díaríoe.

De todo o volume fornecido 'pelos. manancíaes que alimen
tam a cidade, propriamente .dtta, apenas -a ultlma parte-c-os
6.000.000 fornecidos pelos rios da serra da Tijuca:.....,...póde.ser
le-vada aos pontos altos. que exigem contribuição muíto supe
rior ãquella que actualmente lhes é fornecida; o restante,
salvo o grande votumev dírectn.e ll'regu!armentedistribuido
pelas linhas adduct~rà:5, vae. ter, a~ reservatorlo.do Pedregulho,
cuja cota de fundo e, na caixa íuferior, de 45m,20.

.Importa attender. pmmptamente, ãs necessidades dás zonas
de maior altitude, o que nâc se'me antolha dífflcíl, %i se atten
der ao facto, muito importante, de ser possível utilizar, para
esse fim. asaç'uas do Mal'acanã, que vão ter aum .reservatorío
(caixa velha (la Tijuca) de 207 metros de altitude, de onde
passam, hoje, em. grande parte, como si fossem sobras, paro,
a caixa nova, de cota de 120 metros,no fundo.

O exame minucioso da carta cadastral e dos demais do-
cumentos, .existentes na Inspecção .Geral das Obras Publicas, re
velou que são em pequeno numero as habitações acima da
quota de 130 metros e, mais, que todos os pontos, comprehen
didos entre essa quota, ,e a maxíma que 'poderá ser attingida
pelas eguas provenientes da caixa .nova da Tijuca. ficarão ple
namente abastecidos, si. aeUes fôr levada, dírectamente,
a contribuição mínima ele 6.000.000 do Maracanã e seus
aftiuentes.

Esses pontos são justamente, aquelles quefíoamsítuados nos
morros de SanT<t 'I'hereza., Paula Mattos, Cintra, Novo Mundo 6
Laranjeiras, todos proxímos uns dos outros -e todos mal abaste
eídos, apezar dos 800.000 litros dos manancíaes do primeiro
deUes e da contribuição de i .400.000 litros diarios, que presta
a caixa velha da Tijucaao reaer-satorto do França,

Nestas condições, entendo que, de prefeneneia á eonstrucção
de um novo reservatorio decota elevada pana.o abastecimento
dessa região, ou á oaptacãoidíspendíosa das aguas .da Cascata
Grande na 'I'ijuca, occorre fazer-que não mais exístam as sobras
arttâcíaes do Maracanã e seusatâuentes, .Ievando-se, por uma
linha 'especial, ao reservatoeío"do França, .da uapacídade de
15.000.000 de litros e cuiacotade fundo ê de 161 m,50, a contrt
buiçâo totaldaquelles,rios,sa..lvo,a dtmínuttsstma -quantidade a
distribuir,' na aba da .serra, da Tijuca, aos -predíos edificados
·entre -as cotas das caixas, ora 'existentes -a velha .e a
nova.

O'abastecimento de Santa Thereza, Paula Mattos, Cintra,
Novo Mundo e -Lal'anjeiras, 'será assim reforçado com mais
6.000.000 deiitros diariamente, o quo basta par" supprtr todos
os predíos dessa zona, que. se acham edificados, ou que se
venham a construir, acima da altitude de 250 metros.
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A certeza de que o augmento, por essa forma feito da
contribuição hoje levada ao França .das caixas velhas da' Ti
[uea, basta ás neeessldades actuaes e futuras da vasta zona,ora
tão mal contemplada. infere-se da extensão das ruas a servir
e das condições especíaes da zona, onde a edtâeacão nunca' ha
de ser muito densa, nem, tampouco, poderão tornar-se grandes
as exigencias do serviço publico e industrial; aecrasce, ainda,
Cl.ue. no computo, se desprezaram as contribuições dos manan
eraes de Santa Thereza, por ser o seu volume susceptível de
gl'ande reducção nas longas estiagens.

O reservatorto do França, de grande capacidade, está con
struido e póde facilmente transformar-se em excellents centro
distribuidor, já por causa de sua situação relativa, mui pro
xíma do centro de gravidade da região que lhe caberá supprír,
j~ por causa de sua altitude elevada, a cavalletro dos pontos
mais altos a abastecer; já, finalmente. porque, tendo uma
grande capacidade, superior ao dobro do maxímo consumo
d:iario, será optímo regulador, garantindo, que farte, a não
interrupção do abastecimento, ainda nos casos de arrebenta
menta da linha adductora, servindo. além disto, para compensar,
posto que entre limites próximos, as variações de volume do
Maracanã e seus affluentes, que oscíllam entre 6.000.000 e
20.000.000 por dia.

Aproveitando-se, portanto, o que está. feito, sem necessi
dade de construir obras mortas de graúdo monta, apenas au
gmentando a capacidade da linha adduetora entre a Tljuea e o
França, penso que ficará, pela. maneira exposta. cornple
tamente resolvido o problema da alimentação dos pontos
altos, de cota superior a 25 metros, que se acham todos, salvo
casos insulados. dos quaes tratarei opportunamente, na. zona
dominada pelo reserva torio do França.

Ao reservatorio da Tijuca, cuja cota de fundo é, como já.
disse, de 120 metros e cuja capacidade rnéde 17.000.000 de litros,
uma vez que se lhe não enviem as sobras artíâcíaes das
caixas velhas, serão levadas as águas do Mantequíra, facilmente
eaptaveís em cota conveniente e que representam um volume
mínímo de 40.000.000 de litros; esta caixa será um novo centro
distribuidor, tambem já construido, apenas melhor utilizado do
que actualmente, o qual regulará o consumo de varias zonas de
cota alta, porém inferior a 100 metros, alimentando os morros
de Souza Cruz (600 metros de rua), Conceição (1.500 metros de
rua), Santos Rodrigues e proximidades (8.000 metros de rua),
Provideucia (750 metros de rua), Livramento (2.700 metros de
rua), Pinto (3.000 metros de rua) e Castello (1.060 metros de
rua) e para toda a zona, de 94 kílometros de viação, approxí
madameate, situada dentro do seguinte perímetro:

Ruas Conde de Bomfím, D. Anna, Maria Arnelia, Uruguay,
Barão de Mesquita. General Canabarro, CampoAlegre. Mariz e
Barros, S. Christovão, Haddock Lobo, Aristides Lobo, Bispo,
Barão de Itapagípe, Deolinda, Araujos, Bom Pastor, Antonio dos
Santos e .Condede Bomfim até á caixa,
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o volume m1.xiino que estes morros e a zona acima Iímí
-tadapodem esígtr, foí estimado para a hypotheae deum consumo
de 250 litros por di.ae por metro corrente de rua, nos morros, e
de 350 litros. na parte baixa, correspondendo a um total ma
ximo de 37.000.000 de litros, quantidade inferior á que pôde
ser captada, para levar em conta as perdas na linha addu
ctora.

O aproveitamento da caíxs nova da Tíjuea dispensa a con
strucção dispendiosa de outro reservatorio, em cota elevada,
para servir á zona alta, devendo-se notar que aos 17.000.000
de litros, que aquella comporta, cumpre addícíonar a reserva
de 3.277.000 Iítros das caixas j~ exIstentes em alguns
dos morros, e cêrca de 1.000.000 de litros das pequenas caixas a
construir nos morros que ainda as não possuem.

Essa utilização do novo reservatorío da Tijuca, além de
permittir o necessarío augmento do supprímeato hoje feito
áquelles morros e lagares altos, que não convem eolloear dentro
do perímetro de acção da caixa do França, determinará a
reducção da zona, ora sujeita ao grande reservatorío do
Pedregulho, que, aliás, se acha desfalcado das águas que
devera receber, por se não haver respeitado 0_ primitivo
projecto do marechal Jeronymo Jardim.

Chave principal da distribuíção, outr'ora projeotada para a
zona baixa da cidade, porquanto os pontos altos, hoje edífí
cados, tinham então insignificante população e, conseguinte
mente, se satisfaziam- com pequenas contribuições dos manan
ciaes de Santa Thereza, Tijuca, etc., o reservatorío do Pedre
gulho, com capacidade para 75.000,000 de litros e com 4500,200

de altitude no fundo, deve e pôde continuar a ser o regulador
da distribuição de todos os pontos de cota ínteríor a 25 metros,
situados desde a rua Jockey-Club até ao Iittoral.

Para o conseguir, bastara augmentar o volume de agua
·que, actualmente, lhe vae ter, na razão de sua capacidade e da
zona que sedesejar por eUe supprída,

Ora, o reservatorio do Pedregulho recebe apenas 61 mi
lhões de litros, o que lhe não permitte serviço continuo de
distribuição, hoje feíta de modo franco sómente das 5 ás 12
da manhã; destes 61.000.000, 8.000.000 são enviados, por
uma linha de Onl,60 de díametco, ao antigo reservatorio do
Morro da Viuva e destinam-se ao abastecimento de Botafogo,
bairro a que não bastam os 2.500.000 litros do açude de Ma
cacoS.

Os rios João Pinto e Registo, que formam o Xerém, po
dem ser captados em cota conveniente 'Para que as Suas
aguas, com um volume mínimo diario de 30.000.000 de litros,
sejam conduzidas ao Pedregulho, que passara então a receber
9i.000.000. ao emvez dos 61.000.000, que ora tem.

Verdade é que, apezar da reatríecão que o aproveítamento
da caixa nova da Tijuca permítte fazer á zona a cargo do
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Pedregulho, não preencherão as necessidades futuras os acere
saímos'provenientes das captações dos rios João.Pinto a·Registo·
mas é possível, ainda utilizando obra 'feita; lançar na repr.ezà
do río B. Pedro as contribuições do Cachoeira Grande, com
5.QJOO.'OOO,de litros, a pequena distancia da. barragem .do São
Pedro. ,8 'as de algumas das cacboeíras do Tio Sant'Anna, cujo
volume mínimo é de 17.000.000. Este augmento total de
22.000.000 do litros por dia poderá ser, em parte, aproveitado
.para reforçaras linhas adductoras dos rios do Ouro e da serra da
Ttnguá, que hoje não funccíonam em plena. capacidade, durante
as seccas, e o restante para o assentamento de uma nova
canalização, destinada ao Pedregulho, que passará assim a
receber 113 milhões de litros, quasí o dôbro 'do fornecimento
actual ,

Dest'aete, será licito fazer que 8, linha dírecta do Pedre
gulho ao morro da Víuva, cujo reservatorlo-é de 6.000 metros
cubicos de volume e está á cota de 38 metros de fundo, trabalhe
com a capacidade para a qual foi projectada - 18.000.000 de
litros,em legar de runccíonar 'apenas com -8.000.000, sendo
então possível estender a zona de irradiação .dc-morro da Víuva,
o que importa ernreduzir aquella que alimenta hoje o açude
de Macacos, de cota muito superior ádo reservatorío deste
morro. As agues de Macacos poderão, neste caso, destinar-se
aos pontos altos de Copaeabanav Leme, Ipanema, Voluntarios
da Patrla, S. Clemente, Marquezde S. Vicente e ruas trans
versaes, a cujo ,:fim se desviará o supprímento da zona, baixa
de CopaeabanaeLeme para o morro da Viúva, que. com folga,
supportarãesse novo serviço pelo accrescímo de iO.OOO.OOO de
litros, queha de receber do Pedregulho.

Em vista do exposto.conclue-se que 'azoua da cidade, desde
o Jockey-Club raté ao iíttorai da bahia, terá um augmento
de 92.000.000 de litros por dia, assim dístríbuídos :

Mantequir...................... 40.000.000

João Pinto e Regiato............. 30;000.000

Cachoeira Grande e Saut'Anna... 22.000.000

Totai........ 92.000.000

(já avaliado em
50.000.000).
(já avaliado,
somente o João
Pinto, em 24
milhões) .

Taes obras, de caracter urgente, exigirão as seguintes des
pezas, approxímadamente :

Prolongamentos necessarlos da Estrada. de
Ferro do Rio do Ouro, consolidação eau·
gmento do material rodante e de tnacção
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da mesma estradav para o trafego extraor-
dinario decorrente das obras novas....... 1.400:000$000

Captação e adducção do Mantequírà,' Registo e
João Pinto.............................. i7.000:000$000

Oaptacão evadôucção do Cachoeira Grande e
sant'Anna ....•.. ,. 5.000:000$000

Adaptação e reforma da rêde na parte em que
ellaé ul'gente........................... 4.000:000$000

Tota!................................. 27.400:000$000

Quanto ã; zona dos suburbíos, marginaes á Estrada de Ferro
Central do Brazil, ínstucseparal-a, por completo, dando-lhe
um abastecimento á parte, já por causa. de sua situação de
ma:iorproximidade dos meuanciees.üé porque é a que se apre
senta, como podendo, em pouco tempo, arlqulrlcrapido desenvol
vimento. Neste sentido, é da maxima ímportancía, e alta TaU 8

tagem, effectuar o plano do meu il1ustre antecessor.
Impende.poís, concluir o reservatorio do Engenho de Dentro,

fazendo-o centro de distribuição, desde a rua JockeyClub até
Cascadura, supprímíndo, no momento opportuno.a derivaç-ão das
aetuaes linhas adductoras, que hoje proporciona díreotamente.
aquella zona cerca de 4.000,000 de litros diarlos..« que perrnít
tirá reforçar o volume destinado ao Pedregulho; ãquelle reser
vatorío serão levadas as águas dos rios S. Gonçalo, Camarim e
Grande, com uma despeza díaría de 12.000.000 de litros e as
dos rios 'I'íngussú, Ittmtrím e Murlquy, Das abas .da serra do
Itacnrussã, ou outros, com um volume total de cerca de70~OOO.OOO

de litros díaríos, susceptível de ser, em qualquer tempo, re
forçado com as águas do Sahy, cujo volume, segundo estou
informado. não é inferior 3 SO.OOO.OOO de litros por"dia.

Assim, modificada a distribuição e captados novos manan
eíaes, teremos um accrcscímo no abastecimento de :

Lteeos

Mantequíra, João Pinto, Registo, Cachoeira
Grande e Sant'Anna _ _... 92.000.000

oamorím, Rio Grande, S. Gonçalo, Itímtrím. 'I'In-
gusaü, Muriquy e Sahy ••...••...• _ _ ii2.000.000

204.000.000

dos quaes iü4.000.000 podem ser adduzidos em curto prazo.

O que falta para completar os .360.000.000 de Iítros, que
reputo índíspensaveís, diz respeito. a Paquetá, ilha do Gover
nador, Guaratibae outros pontos do Dístrieto Federal, cujo
abastecimento exige um estudo especial, que será Jeito com
toda a brevidade, afirude terem inicio, dentro em pouco, as
respectivas obras.
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A captação do Mantequira, do Joio Pinto e Registo só
exige que se prolongue de cerca de 14 kilometros um Õ.OSramaes
da. Estrada de Ferro do Rio do Ouro; a do Oachoeíra Grande
e Sant'Anna dispensa a construcção de qualquer linha- férrea,
em vir-tude 'de sua proximidade â represa do S. Pedro.

Para aproveitar os menenclaes da- serra do Itacurussa
bastará construir uma pequena estrada de ferro, em prolonga..
menta á Central, no ramal de Santa Cruz, que dista apenas 18
kilometros dos referidos mananeíaes : além disto, as linhas
adductoras destasaguas, passando por santa Cruz, permittirão
augmentar o supprirnento actual deste importante centro de
população.

Devem executar-se, immedíatamente, a adaptação ,e re
forma da rêde distribuidora, as captações dos rios João Pinto,
Regísto, Mantequíra, Cachoeira Grande e Sant'Anna, bem
como as do Camarim, Rio Grande e S. Gonçalo, e os trabalhos
para o abastecimento de Paquetã e Governador; e, em seguida,
a adducção dos outros mananeíaes, cujas águas devemser tra-
zidas ao Engenho de Dentro. .

Os estudos, quanto a estes mananciaes, convem ser logo ini
ciados.

A, .execuçâo prompta daquelles serviços, acima refer-idos,
exíge despezas na importancía total de 30.000:000$000.

Para. este fim, é de mister crear-se, desde já, deaccordo
com o art. 15 do regulamento approvado pelo decreto n. 364,
de 26 de- abril de 1890, a 3" divisão da. Inspecção Geral das
Obras Publicas da Capital Federal.

Taes, Sr. Presidente, os elementos que me compete mínís
trar a V.Ex. para, em seu alto critcno, resolversobre a mataria.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 19''!6.-1i1iguel Calmon
d"" Pin e A.lmeida.

DECRETO N. 6208- DE 29 DE DEZE?l!BRO DE 1906

Abre ao Mínísterto da Induau-ía, Viação e Obras Publicas o credito
de 15:000$ para auxiliar a impressão do Jl1anual H", A. JIcm'y
Fecd enâ FeedÍ'/of)s.

O Presidente da Renublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do TI. XV do art. 15 da lei
n. 1458, de 30 de dezembro de 1905, decreta:

Artícc uníco . Ficu. aberto ao Ministerio da Industria,
Viação eeObras Publicas o credito de 15:000$ para, auxiliar
a vluva do professor F. M. Drrennert . na. impressão do
Manual 1Y. A. lIenry Feed anel Feedings (Forragens e 1tuh-içlio),
traduzido pelo referido professor.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1906, 18° ôa Republica ,

Ai"FOXSO ·AUGUSTO :MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon dtl. Pin f} Almeida.
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DECRETO N. 6299 - DE 29 DE DEZE:;..lBRO DE 1906

Abre ao Mtnistertc da Induetrla, Viação e Obras Pubícas o credito de
17:663$, supplementar á verba 3a do art. 14 da. lei n. 1453, de
80 de dezembro de 1906.

O Presidente da Republioa dos. Estados Unidos do'Brazil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 1567,
de 24 do corrente mez, decreta:

Artigo uníco. Fica aberto ao Minlsterloda Industría, Viação
e Obras Publicas o credito de 17:663$, supplementar d, verba
3n do art. 14 da lei u, 1453, de 30 'de dezembro de 1905, para
completar a ímportancía precisa "para ajuda de custo aos em
pregados da Admínístração dos Correios' de }Jinas GeraRS e da
agencia de Bello Horizonte.

Rio de Janeiro, 2ti de dezembro de 1006, 18° da Republica,

AFFONSO AUGUSTO MOREiRA PE~NA.

Jfiguet Ccdmon du Pin e r1hneida.

DECRETO N. 6300 - DE 29 DE DEZEMBRO DE 1905

Abre ao' Mmísterto da Fazenda o credito de 39-:000$623 para pagamento
ao alferes reformado da Brigada Policial Alfredo Marques de Olt
veíra Paes, em virtude de sentença judioiacia.

O Presidente da República (los Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização contida, no art. 20, n. 18, da lei n. 1316,
de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33 da de
n , 1453, de 30 de dezembro de 1005, e a que se refere o de~

creto n. 5875, de 27 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o
Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2°, §2°, n. 2,
lettra c do decreto legislativo n. 392, de 8 .de outubro de
1806 :

Resolve abrir ao Süníeter-ío da Fazenda o credito de
39:000$623 para cumprimento da carta precataria, expedida
pelo jLÜZ federal da ;la vara no Districto Federal em 15 de
junho ultimo, requisitando °pagamento de príncípal e custas,
a que foi condomnada a Fazenda Nacional por sentença do
mesmo juiz, conürmada pelo accordão do Supremo Tr-ibunal
Federal n. 992, de 9 de agosto de 1905, na acção movida pelo
alferes reformado da Brigada Policial desta Capital Alfredo
Marques de Oliveira Paes, hoje representado por seus her
deiros, para annullação do decreto .que o reformou naquelle
posto.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1906, 18° da Republíoa,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

David Campifla.
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DECRETO N. 6301- DE29 DE DE'ZE~1BRODE 1905

Abre ao Minísüarto da Fazenda o credito de 3:600$para -pagamento a
Arthur Amea-íco Belém, em virtude de sentença judícíarla,

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil
usando da autorização contida no art. '20" n. 18, da lei n. 1316:
de 3lde dezembro de 1904, revígorado pelo art. 33 da de
n. ,1453, de 30 de dezembro de 1905, e a, quase refere o de
creto n. 5875, de 27 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o 11'i
bunal de Contas. na conformidade do art. 2°, § 2'>, n. 2,
lettra C, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1890:

Resolvo abrir ao Ministerlo da Fazenda o credito de
3:600$ para cumprimento da carta precataria 'expedida pelo
juiz federal da P vara do Districto Federal em 1 de ou
tubro ultimo, requisitando o pagamento a Arthul' Americo
Belém dos vencimentos do cargo de 3° escrtpturarío da CCm
tadoría da Marinha. relativos ao exercício de 1905.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1906, 18° da Republica..

AJ?FOXSO AtJG"CS'l'O i\IoREIRA PENl'.'"A.

Docíâ Campista.

DECRETO N. 0302 - DE 29 DE DEZE.HBRO DE 1906

Abre ao Mtnlsterto da Fazenda o credito de 11'):500$ para paga
mentoao bispo D. Carlos Luiz de Amour-, em vir-tude de sentença
[udícíaríe.

O Presidente di:l, Republica dos Estados Unidos do Brazü,
usando da, autorização contida no art. 20, n. 18, da lei
TI. 1316, de 31 de dezembro de 1904, revigorado pelo art. 33
da de n. 1453,· de 80 de dezembro de 1905, e a que se refere o
decreto n . 5875, de 2i de janeiro ultimo, e tendo ouvido o
Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°, n . 2,
lettra c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896,

Resolve abrir ao Míuistei-ío da Fazenda o credito de
16:500$ paravcumprímento da carta precatória expedida pelo
juiz federal na secção do Estado de Matt~ Grosso, em 30 de
agosto ultimo, requ-isitando o pagamento de igual quantia ao
bispo D. Carlos Luiz de .Amour, mdevídamentepagà na 1).e10
gacia Fiscal naquelle E'3tado, a titulo .de imposto de transmissão
de ;propriedade,cauSCl-'lnm'tis, sobre apolíees da .divid'a publica
legada a diversos estabelecimentos pios e rcligíosos exístentes
na capital do mesmo Estado.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1906, 18' da Repubüca ,

AFFOi'\'SO Ar.;GFSTO MOREIRA PENNA.

David Campista.
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DECRETO N. 6303 - DE 29 DE DEZBMBRO DE 1906
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A~e ao Miutsterto da Fazenda o credito de :153:41.1$015 para paga
mento ao coronel Lauro Domtngues Pratas e outros, em virtude
de sentença [udícíaría.

o Presidente da Republlca dos Estados Unidos do Brazll,
usando. -da autorização contida no art. 20-, n. 18, da lei
n. 1316, de 31 de dezembro de 1904. revigorado pelo art. 33
da de.n . 1453, de 30 de dezembro de 1905 e a que se refere
o decreto n. 5875, de 27 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o
Tribunal de contas, na conformidade do art. 2°, §'2°, Ji.2,
lettra c do decreto legislativo n. 392, de 8 do outubro de
1896:

Resolve abrir ao Mlníateric da Fazenda o credito de
i53:411$075 paracumprimento da cada precataria expedida
pelo júiz federal na secção do Estado do Rio Grande do
Sul, requisitando o pagamento da í mportancia a que foi
condcmnadã a Fazenda Nacional pelo accordão do Supremo
Tribunal Federal n. 845, de 20 do junho de 1903, proferido a
favor do coronel Lauro jjomtngues Prates, do major Alvaro
Paulino Leitão e de Gil üomíngucs Pratas.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1906, 18~ ela Rcpublíca.

AFF.ON,SO Al:0US'l'ü ::\10REIRA PENXA.

David C<:!/ltpista.

DECRETO N. 6304 - DE 29 DE DEZE~!BRO DE 1906

Abre ao Minister io da Justiça e Neg oc ios Interiores o credito de
90:480$300 para. ocoor r e.r as desp eaas com a substituição
de tapeçarias, moveis e com diversas obr-as no'. edifloios
do Senado Feder-al e da Caro ara dos Deputadoe ,

o Presidente da República dos' Estados 'Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo
n..·1609; desta. data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e
Negocios Interiores o credito de90:480$3DO, sendo: 60:4808300
para occorrer ãs despezas.no.edíücío do Senado Federal com a
substítuíção.de tapeçarias; moveis, reparos de outros e obras,
0'30:000$ para diversas obras, e substituição de, moveis no
edíüeío da Camara dos Deputados.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1906, 18' da Repnblíca,

AFFONSO Auca':STO )'JOItEIRA PEXNA.

Augusto Tavares de Lyra.
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DCERETO N. 6305 - DE 31 DE DEZE~mRO DE 1906

Abre ao Miu i s te r io da Justiça e Neg ocioa Interiores creditas
supplemen tares , na impor.tancía vde 35:073$552.; as verbas
us , 14, 15 ,8. 21 do art. 2(1 da lei n , 1453, de 30 de de~

semb ro de 1905.

O Pl'esidente da Republica dos Estados Unidos do Brazf],
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo
n , 1619, desta data, resolve abrir ao Ministerío da Justiça e
NegocíosInteriores credrtos supplementares, na ímportancía
de 35:073$552:
A verba n. 14 do art. 2° da lei 11. 1453, de 3D

de dezembro de 1905-Ajudas de custo a
magistrados.... . 7:500$000.

A' verba n. 15 do citado artigo Policia do Dis-
tricto Federal-Material, aluguéis de casas. 19:503$669,

A' verba n, 21 do citado artigo-Directoria. Geral
de Saúde Publica - Aluguéis de casas e -Pl'O
phylaxía da. Febre Amarella - Alugueis de
casas .. ,.".",,,,,,,, .. ,,.,,,,,, .. ,,.,.,, 8:069$88~

35:073$552

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1906, 18° da República.

AFFONSO ACGuSl'O ~vIoREn-tA PE:\L'iA.
Augusto Taoares de lAp·(t,

DECRETO N. 6306 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 190G

Abr-e ao Minis ter lo da Justiça e Nego c i os Interiores o cre-,
dito especial de 528:248$667 para a terminação das obras
da Faculdade de Medicina da Bahia, etc.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braxil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo
n. lG18 A, desta 'data, resolve abrir ao Mlnisterio da Justiça
e Negocias Interiores o credito especial de 528:248$667 para
'a termtnação das obras da Faculdade de Medicina da Bahia. e
acquísíção delivros, mobilias e apparelhos destinados <t mesma,
Inclusive a respectiva ínstallação.

Rio de Janelro, 31 de dezembro de 1996, 180 da Repuhlica .

AFFO;';SO AUOUS'fO MOREIRA PENNA.

Augusto Tacares de LY'i'a.
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DECRETO N. 6307 - DE 31 DE DEZEMBltO DE 1906
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Abre ao ~Ministario da Justiça e Negocica Interiores o ceedtto de
71.:751$133, eupplementar á verba n, 37 do art. 2° da lei n, 1453,
de 30 de dezembro de t905.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização concedida pelo decreto legíslatívo
n. 1618, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça
e Negocias Interiores o credito de71 :751$333 para auxiliar a
conclusão das obras da Maternidade no Estado da Bahia, ínclu
síve mobilias e apparelhos e respectiva Installação ,

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1906, 18' da Repubtíca.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA •

.Augusto Taoaree de LY1·(~.

DECRB:rO N. 6308 - TH~ 31 t.E DEZEMBRO DE 1900

Abr-e ao Mlnlato r!o da Justiça e Negectos Interiores o credito
de 1.81:252$714, supp lernen ta r á verba n , 15 do art. 2°
datei n , 1453, de 30 de dezembro de 1905.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo
n. \62:2, desta data, resolve abrir ao Mínisterío da Justiça e
Negocíos Interiores o credito de 181 :25%714, supplementar á
verba n, 15 do art. 2' da lei n. 1453, de 30 de dezembro de
1905, para oecorrer ás despesas com diligencias políclaes,

Riode Janelro, 31 de dezembro de 1906, i8" da Republíea ,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 6308 A - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1906

Abre ao Mlntsteetc dn Guerra o cr-edibo de 199:204$, eupplementai- á
verba 12& do art. 9'> da lei n, i45~, de 30 de dezembro de i905.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Braztl
resolve, usando da autorização que lhe confere o decreto legís ..
lattvo n. 1616 A, desta data. abrir ao Ministerio da Guerra o
credito de 199:204$, supplementar á verba 12' do art. 9' da lei
n. 1453,de 30 de dezembro de 1905, para occcrrer ao paga
mento de ajudas de custo, no corrente exercícío.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1906, 18' da Republíca.

AFI<'ONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Hermes R. da Fonseca.
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DECRETO N, 6300 - DE 31 DE DEZEMBRO De 1006

Abre ao Minister'io da Jus tíça e Negocias Interiores creditas
para pagamento de d'espeaaa das Prefeituras do Alto
Jurua e Alto Acne,

O Presidente da Republíea dos F",tados Unidos do Brazü,
usando da autorização ooncadída pelo decreto legislativo
n, 1624, desh data; resolve abrir ao Ministerio da Justiça
é Negocias íntsríóres 08 seguintes credítos : de 79:016$3l6
Rara pagamento de despesas relativas ao exercício de 1905;
a'o 75:647$WO para as do exercíeío de 1006, da Prefeitura
do Alto Jurua: e de 60:675$350 para oecorrer a despezas
da.Prefeitura do Alto Acre.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de lO06, 18' da Republica,

AFFO:XSO AUGUSTO MORETRA PE~i\'A

Augus:o Tacares de Lyt,tit.

DECRETO N,6300 A - DE 31 DE DEZEMBRO na 1906

Abre ao Mínísterdo da-Guerra o credito de 496:500$, .supplementar á
verba íõe.do art. 91) da-lei n ; 1453, de 30 de dezembro de 1905.

O Presidente da Republíoa dos Estados Unidos do Bnaail,
usando da autorização. que lhe confere o decreto legislativo
n. 1617 A, desta data, 'resótve abrlr ao Mmísteno da Guerra
o credito de 496:500$, supp'emensar a verba 15f~ do art. 9" da.
lei n , 1453, de 30 de dezembro do 1905, para oeoorrer a des
pezas com forragens e fCI'I'a,gens, no corrente exercíclc.

Rio de Janeiro, 3l de dezembro-de 1906, 18Q da Republíca.

AFFONSO AUGt;STO MOREIRA PENNA ..

Hermes R. da Fonseca.


	leis1906vIexeA
	leis1906vIexeB
	leis1906vIexeC
	leis1906vIexeD
	leis1906vIexeE
	leis1906vIexeF
	leis1906vIexeG
	leis1906vIexeH
	1906 - Atos do Poder Executivo 2.pdf
	leis1906vIIexeI
	leis1906vIIexeJ
	leis1906vIIexeK
	leis1906vIIexeL


